
 

2019. SZEPTEMBER 26-29. 

Földrajzi árujelzők a versenyképesség szolgálatában 

Az agrártermékek földrajzi árujelzőinek uniós oltalma az Európai Unió közös 
agrárpolitikájának részeként széleskörű jogosultságokat ad a termelői közösségek 
kezébe. Az Európai Unió a szabadkereskedelmi tárgyalások során is következetesen 
képviseli az uniós oltalom alatt álló földrajzi árujelzők védelmét. 
A konferenciát szervező Agrárminisztériumnak - a társszervező Hegyközségek 
Nemzeti Tanáccsal és Pálinka Nemzeti Tanáccsal együttműködésben - kiemelt célja, 
hogy termelői közösségeknek szakmai segítséget nyújtson a földrajzi árujelzők uniós 
oltalma iránti eljárásban, hogy élvezhessék az abból fakadó piaci előnyöket. 
Ezt a cél szolgálja az Európai Bizottság részéről felkért előadók tájékoztatója és azt 
követő konzultáció.  
A földrajzi árujelzők növelik a termék hozzáadott értékét és ezzel fokozzák 
versenyképességét.  
A jól működő termelői közösségek az agrártermékek földrajzi árujelző oltalmának 
letéteményesei, az agrárgazdaság más szereplői számára mutatva követendő példát. 
A földrajzi árujelző oltalmat kérelmezők közül az elmúlt időszakban nemzeti oltalmat 
szerzett termékek termelői illetve csoportosulásaik képviselői ünnepség keretében 
vehetik át a miniszteri elismerő okleveleket. A 79. OMÉK alkalmából meghirdetett 
Hagyomány és Innováció Díj az Agrárgazdaságban (HIDA) pályázaton eredményesen 
szereplő pályázók részére elismerő oklevelek átadására is sor kerül a rendezvényen. 

Szervező: Agrárminisztérium, HNT, PNT 

Időpont: 2019. szeptember 27. péntek 10:00-17:00 

Helyszín: Budapest, Hungexpo – Kerámia terem (1. épület) 



  

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

*Az angol nyelvű előadásokhoz követő tolmácsolás biztosított. 

PROGRAM 

Időtartam Előadó Előadás címe 

10.00-10.30 
Regisztráció  

10.30-10.50 
Tarpataki Tamás  
helyettes államtitkár, AM 

Megnyitó és elismerő 
oklevelek átadása  

10.50-11.10 
Gál Péter főosztályvezető, AM Az Agrárminisztérium 

Földrajzi Árujelzők programja 

11.10-11.30 
Bittsánszky Márton osztályvezető, 
AM 

A termelői együttműködések 
jelentőségéről 

11.30-13.00 

Valérie Dufour 
Németh Anikó 
Kelemen-Zobor Enikő, 
az Európai Bizottság tisztviselői 

Földrajzi árujelzők uniós 
oltalma 
A borászati termékek és a 
szeszesitalok uniós 
oltalmának új szabályai* 
(Kérdések és válaszok)  

13.00-13.30 SZENDVICSEBÉD  

13.30-13.50 
Dr. Brazsil Dávid főtitkár HNT és 
Mihályi László elnök PNT 

Köszöntés 

13.50-14.10 
Lédig Zoltán főosztályvezető, 
Külgazdasági és Külügyminisztérium 
 

Az EU szabadkereskedelmi 
megállapodásai és a földrajzi 
árujelzők 

14.10-14.30 

Dr. Gonda Imre főosztályvezető, 
Richter Gedeon Zrt. és a Magyar 
Védjegy Egyesület alelnöke 
  

Védjegy-rendszerek és 
márkaépítés 

14.30-14.50 
Almási Gyula alezredes, 
főosztályvezető-h. (NAV) 

Védjegyek-földrajzi árujelzők- 
jogérvényesítés 
 

14.50-15.10 
Dr. Dunai Bernadett,  
Dubicz Borászat és Szőlőbirtok 

Márkaépítés 

15.10-15.30 
 Kérdések, válaszok, zárszó 


