
 

     

 

 

 

 

M E G H Í V Ó  
 

A Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága 

tisztelettel meghívja Önt 

Eredetvédelmi Fórum sorozatának 
 

Eredetvédelem a termelők szolgálatában 
Egyediség - minőség - eredetiség - közösségi márkaépítés az eredetvédelemmel 

című nyitókonferenciájára. 

 

A Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi programjának célja az uniós eredetvédelmi oltalom iránt 

bejelentett termékek számának növelése és a meglevő földrajzi árujelzőkben lévő lehetőségek jobb 

kihasználása. Az Eredetvédelmi Fórum sorozat célja, hogy az agrárgazdaság szereplői számára közérthetően 

bemutassuk az eredetvédelmi oltalomban és a védjegyekben rejlő jogi, marketing és támogatási lehetőségeket, 

amelyek a piaci érvényesülést elősegíthetik. 
 

A fórumsorozat szakmai közreműködői: az SZTNH, a NAV, a NÉBIH, a HNT, a PNT, a NAIK, a NAK, az AKI, az AMC 

Nonprofit Kft., a szakmaközi szervezetek és a gazdaszervezetek a Magyar Védjegy Egyesület és az EOQ Magyar Nemzeti 

Bizottság Közhasznú Egyesület.  
A konferencia helyszínén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala munkatársai információs pontot működtetnek és a földrajzi 

árujelző oltalommal rendelkező termékek termelői termékbemutatót tartanak. 

 

A konferencia időpontja:  2016. november 15. (kedd), 10.00 – 14.00-óráig 

Helyszín :   1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11., Darányi Ignác díszterem 

 A részletes programot csatoljuk.  

A konferencián való részvétel a meghívottaknak ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 

Kérjük részvételi szándékát Jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével az alábbi e-mailre 

eredetvedelem@fm.gov.hu vagy alábbi elérhetőségeinken szíveskedjen jelezni. 

Szöllősi Edit, programkoordinátor, telefon:+36-1-795-7506 , e-mail: eredetvedelem@fm.gov.hu 

Kérjük, írja meg, ha van az eredetvédelmi oltalommal kapcsolatos kérdése, amire konferencián szeretne 

választ kapni! 

         Jelentkezési határidő: 2016.11.10. 

JELENTKEZÉSI LAP               E-mail: eredetvedelem@fm.gov.hu 

 

Név 
  

Cím 
  

Telefonszám   

E-mail   
 
Dátum: ........................................... * aláírás  ….................................................................. 

 

A rendezvény létszáma korlátozott, a jelentkezőket a regisztráció sorrendjében fogadják a szervezők. 

A sikeres regisztrációról e-mailben értesítést küldünk.  
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Eredetvédelem a termelők szolgálatában 
Egyediség - minőség - eredetiség - közösségi márkaépítés az eredetvédelemmel 

2016. november 15 - Nyitókonferencia programja 

 

 

  9.30 – 10.00  Vendégek fogadása / Regisztráció 

10.00 – 10.10  Megnyitó 

  Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár 

10.10 – 10.30  Eredetvédelem a termelők szolgálatában 

  Gál Péter, eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár  

 

10.30 – 12.00  Az eredetvédelem szerepe az agrárgazdaságban 

 - A földrajzi eredetvédelmi rendszer Franciaországban és az eredetvédett francia kertészeti 

termékek szerepe a francia és az európai piacon   

  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Somogyi Norbert, igazgató 

 - Az agrártermékek eredetvédelmének jelentősége - Eredetvédelmi team és Trademarker team  

  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Szép Erika, osztályvezető helyettes 

  FM Eredetvédelmi Főosztály, Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes, főosztályvezető,  

 - Internetes kereskedelem - jogérvényesítés  

  Nemzeti Adó és Vámhivatal - Almási Gyula, alezredes, 

 - Kérdések, hozzászólások 

12.00 – 12:30  Ebédszünet  

12:30 – 14:00  Eredetvédelem, Oltalmak, Marketing 

- A HÍR (Hagyományok-Ízek-Régiók) Program, mint a földrajzi árujelzők előiskolája 

 FM Eredetvédelmi Főosztály, Pallóné Dr. Kisérdi Imola, osztályvezető 

- Eredetvédelmet támogató minőség tanúsító programok 

FM Eredetvédelmi HÁT, Domján Zsuzsanna, titkárságvezető, Szöllősi Edit, pálinka szakértő 

- Oltalmak szerepe és a marketing 

 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Rabné dr. Molnár Mónika osztályvezető 

- A Nemzeti Agármarketing Program  

 FM Agrármarketing Centrum,  Lipcsey György igazgató 

 - Kérdések, hozzászólások  

14.00    Konferencia zárása 


