
Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár 

Az OMÉK-ról

Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár

100 éves múltra

Idén 78. alkalommal kerül megrendezésre az 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár a 
Hungexpo Budapesti Vásárközpontban és a Kincsem Park 
területén. Magyarország legrégebbi és nagy tradíciókkal 
bíró agrárrendezvénye több mint 100 éves múltra tekint 
vissza.

Országos 
 

termelők, kereskedők és 
fogyasztók közti kapcsolatok bővítése, a kereskedelem 
fejlesztése és a piaci információk terjesztése.

A rendezvény elsődleges célja a 
fogyasztók közti kapcsolatok bővítése, a kereskedelem 
fejlesztése és a piaci információk terjesztése.

termelők, kereskedők és 

OMÉK számokban:OMÉK
A 2015-ös rendezvényen 950 kiállító és számos szakmai és 
szórakoztató program várta a több mint  87.000 látogatót 
mintegy 40.000 négyzetméteren. Több mint 30 szakmai 
konferencia került megrendezésre az 5 nap alatt.

Miért az OMÉK? Miért az OMÉK? 
az OMÉK Magyarország legnagyobb, Közép-Kelet 

 Európa eg yik legkiemelkedőbb agrárgazdasági 
   seregszemléje, ahova közel 100 ezer látogatót várunk az 
   idén.  

• Mert 
 Európa eg yik legkiemelkedőbb agrárgazdasági 
   seregszemléje, ahova közel 100 ezer látogatót várunk az 
   idén.  

az OMÉK Magyarország legnagyobb, Közép-Kelet 

• 
   pontjáról.  

Mert a szakma színe-java megfordul az ország minden 

OMÉK  bekerült a nemzetközi• Mert az OMÉK  bekerült a nemzetköziimmár
vásárnaptárba nemzetközi kiállítások   közé, hiszen 

   idén kiemelt figyelmet és megjelenési lehetőséget kapnak 
   a külföldi kiállítók is.

vásárnaptárba nemzetközi kiállításokés a 

OMÉK  stabilitást  megújulást

szakmai nappal 

• 
   az évszázados múlttal rendelkező kiállítás szakmaisága az 
  egyik  legkiemelkedőbb a régióban, amely idén először 
   szakmai nappal is kibővül. 

Mert az : OMÉK  stabilitást  megújulástegyszerre jelent és

fenntarthat modern technológiai újdonságokat 
  innovációkat

• 
   óságot, a 
  innovációkat a mezőgazdaságban. 

Mert 2017-ben kiemelt szakmai témaként kezeljük a 
fenntarthat modern technológiai újdonságokat 

  és

A pavilon: 
   mezőgazdasági és élelmiszeripari 
   vállalkozások 

A pavilon: 

G pavilon: 
   
G pavilon: 
   kistájak, Kárpát-medence kincsei, 
   biosziget biopiaccal

B pavilon: 
   
B pavilon: 
   állattenyésztés

D pavilon: 
   
D pavilon: 
   kiemelt kertészeti bemutató

F pavilon: 
   
F pavilon: 
   megnyitó, Civil tér, színpadi programok

Kincsem Park: 
   
Kincsem Park: 
   állattenyésztés és állattenyésztési 
   programok

Szabad terület: 
   
Szabad terület: 
   gépek, állatok (őshonos udvar), 
   kézművesek stb.

Passzázs: 
   
Passzázs: 
   élelmiszer és vendéglátás

Területbeosztás

kistájakat   jeleníti
A  kiállítás  kistermelői  koncepciója idén
a   kistájakat   jeleníti (pl. Őrség,  
Nyírség, Szigetköz  stb.), azok jellemző  
termékeit,  ízeit mutatja be.

   meg   

A megszokott programokból nem hiányozhatnak az állat-
bemutatók és a mezőgazdasági gépkiállítás.

m
sarok várja a kicsiket és családjukat.
A gyer ekszigeten játékok, animációs programok és pihenő 

szervezetek mutatkoznak be, interaktív programok 
segítségével.

A Civil téren az agrárium határterületein tevékenykedő 

-
rakoztatják a közönséget.
A nagyszínpadon könnyűzenei előadók koncertjei szó

Tervezett programok, 
                        kiemelt tematikák

mezőgazdaság és élelmiszer-
ipar kiváló termékeit
elsőként a világon tilos a 
GMO köztermesztésbe vonása Magyarországon!

Kiemelten kezeljük a magyar 
ipar kiváló termékeit, ezért is fontos, hogy a kormányzat – 
elsőként a világon – alaptörvényben mondta ki: tilos a 
GMO köztermesztésbe vonása Magyarországon!

mezőgazdaság és élelmiszer-

legnagyobb agrárgazdasági 
rendezvényéhez! 

Csatlakozzon Ön is 
Magyarország 

Várjuk jelentkezését!

HELYSZÍN:
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont 

1101 Budapest, Albertirsai út 10.
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont

Bővebb információ, 
jelentkezés:

IDŐPONT:
2017. szeptember 20-24.2017. szeptember 20-24.

KAPCSOLAT:
Czakó Alexandra

Telefon: +36 20 463 4973
E-mail: czako.alexandra@amc.hu

Czakó Alexandra

Kereszturi KatalinKereszturi Katalin
Telefon: +36 20 398 9198

E-mail: kereszturi.katalin@amc.hu

Lukács Zsuzsa
Telefon: +36 30 278 6632

E-mail: lukacs.zsuzsa@amc.hu

Lukács Zsuzsa

www.omek2017.hu 
www.facebook.com/OMEKBudapest 

www.facebook.com/agrarmarketingcentrum 

www.omek2017.hu 
www.facebook.com/OMEKBudapest 

www.facebook.com/agrarmarketingcentrum 

2017. szeptember 20-24.
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont

Az OMÉK a szakma és a nagyközönség minden rétegét 
szeretné megszólítani. Reméljük, hogy a valamennyi 
korosztály érdeklődését megcélzó programkínálattal 
idén felülmúljuk az eddigi látogatószámot.

HUNGEXPO
Budapesti Vásárközpont

A Kárpát-medence kincsei
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