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M E G H Í V Ó  
a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelemért Felelős  

Helyettes Államtitkársága 

TERRA MADRE,  
a Hagyományos Terméket Előállító Közösségek Világnapja 

Díjátadó Gálára és Slow Food nemzetközi szakmai fórumra 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és  

az EOQ MNB Közhasznú Egyesület 
közreműködésével 

Fővédnök: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 

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

Időpont: 2016. december 8. (csütörtök)  

délelőtt  10.00 – 13.00  Díjkiosztó Gála (belépés csak névre szóló meghívóval) 

délben  13.00 – 14.00  HÍR védjegyes termékek termékbemutatója és kóstolója 

délután  14.00 – 16.00  HÍR Védjegyesek Klubja Nemzetközi Fóruma 

Kísérőrendezvény: 
9.00-13-00 között: A Mozgó Piac HÍR védjegyes termelők portékáiból álló adventi vására 

A vásár a Darányi Ignác terem főbejárata előtti szabad területen 09:00-14:00 között várja 
a konferencia minden kedves résztvevőjét, valamint az FM dolgozóit is! 

Az FM Eredetvédelemért felelős Helyettes Államtitkársága az idén ismét megrendezi a 
Terra Madre (jelentése: Anyaföld) Világnapot, a hagyományos terméket előállító 
közösségek ünnepét.  

A földművelésügyi miniszter a példaértékű tevékenységet folytató közösségek  
elismerésére 2016-ban megalapította a„Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” 
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díjat, amely  a hagyományos terméket előállító közösségek ünnepén, a Terra Madre 
Világnapon kerül átadásra a pályázatot benyújtott önkormányzatok, társadalmi 
szervezetek közül a Díj Bizottság által arra érdemesnek tartott közösség részére. A Díj 
jogutódja az EOQ MNB Közhasznú Egyesület civil kezdeményezésére 2012-ben elindított 
Közösségi Vándordíjnak.  

A Világnap keretében a HÍR védjegy használati jogát 2016-ben elnyert pályázók 
ünnepélyesen kapják meg a díjat. A Földművelésügyi Minisztérium által működtetett HÍR 
védjegy pályázat eredményeként 2010 óta - az idei díjazottakkal együtt - összesen 79 
pályázó 154 terméke nyerte el a HÍR védjegy használatának a jogát.  

A rendezvény helyszínén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala információs pontot 
működtet, ahol a hivatal munkatársai iparjogvédelmi kérdésekre válaszolnak.  

A Terra Madre Világnapján tartandó nemzetközi szakmai fórummal a hagyományos 
termékeket előállító közösségek tevékenységének szakmai támogatását, együttműködésük 
és tapasztalatcseréjük elősegítését kívánjuk elősegíteni. A termelői csoportosulások 
létrehozása és működtetése az Eredetvédelmi Program sikeres végrehajtásának egyik 
sarokpontja. Célunk a hazai Slow Food (Komótos Étkezés) mozgalom és a hazai termelői 
közösségek megerősítése. Ennek érdekében tervezzük a 2017. évi országos Eredetvédelmi 
Fórumsorozat margóján a Slow Food közösségek megerősítését és hálózatba szervezését.  

A nemzetközi szakmai fórumon való részvétel díjtalan, 
azonban előzetes regisztrációhoz kötött! 

Regisztráció: http://eoq.hu/akt16/jel161208.htm 

Részvételi szándékát kérjük, hogy legkésőbb 2016. december 5-ig jelezze! 

A délelőtti Díjátadóra a belépés csak névre szóló meghívóval lehetséges. 

A délutáni nemzetközi szakmai fórumra a jelentkezést a helyszín korlátozott 
befogadóképességére tekintettel (200 fő) a beérkezés sorrendjében tudjuk figyelembe 
venni. A terem befogadóképességének elérésekor a regisztráció lehetőségét lezárjuk! 

Az internetes regisztrációkor a küldés gomb megnyomása után megjelenik az elküldött 
adatok visszaigazolása.  

További információ kérhető az FM Eredetvédelmi Főosztálya HÍR Titkárságán: 

e-mail: hir@fm.gov.hu 

http://eredetvedelem.kormany.hu 


