Tisztelt Partnerünk! Kedves Kollégánk!

Ezúton szeretnénk meghívni a Digitális Termelői Piac Nonprofit Kft. szervezésében,
a KÖZSZÖV és a VIMOSZ partnerségével megvalósuló

„Termelők a közétkeztetésben”
című szakmai napunkra. A rendezvény keretein belül előadásokkal és
panelbeszélgetések révén járjuk körbe a közétkeztetés új szabályait és az ezzel járó
lehetőségeket a termelők számára.
Időpont: 2021. október 8. (péntek) 12:00-14:00
Helyszín: Hungexpo - OMÉK „D” Pavilon (Budapest, Albertirsai út 10.)
Tematika: „Termelők a közétkeztetésben” (Közétkeztetési rövid ellátási lánc a
termelők és a közétkeztetők szemével – várakozások és aggodalmak)

A szakmai program az alábbiak szerint alakul:
1. Köszöntők (15p)
•
•
•
•

Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos, élelmiszerlánc-felügyeletért felelős
helyettes államtitkár, Agrárminisztérium
Dr. Czermann János ügyvezető, Digitális Termelői Piac Nonprofit Kft.
Gál Pál Zoltán elnök, VIMOSZ
Zoltai Anna elnök, KÖZSZÖV

2. Előadások (60p)
•
•
•
•

Tóth Dávid, NÉBIH – Közétkeztetési KREL a gyakorlatban, ellenőrzés és
adatszolgáltatás szabályozása (15p)
Dr. Czermann János, Digitális Termelői Piac/Közért+ - Termelők digitális
integrációja és KREL (15p)
Dr. Kovács Pál, KÖZSZÖV – Gazdasági kérdések a közétkeztetés szemével,
ágazati várakozások, és aggályok (15p)
Cseh Tibor András, MAGOSZ – Közétkeztetés a termelő szemével: igények és
megoldások (15p)

3. Panelbeszélgetés (25p)
•
•
•
•
•
•

Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkárság - Luigitschné dr. Jánosi
Eszter főosztályvezető
VIMOSZ – Sáfár Ferenc (Biogastro Kft. ügyvezető)
KÖZSZÖV – Zoltai Anna elnök
Digitális Termelői Piac/Közért+ - Dr. Czermann János ügyvezető
Hungast csoport– Páger Zsolt üzletfejlesztési igazgató
MAGOSZ – Cseh Tibor András szakmai titkár

4. Catering, beszélgetés (20p)

A rendezvényre vendégként regisztrálni a meghívó mellékleteként küldött űrlap
kitöltésével és visszaküldésével tudnak az alábbi email címre:
iroda@digitalistermeloipiac.hu
Regisztrált látogatóink részére a rendezvény napján a regisztrációs pultnál adjuk át a
jegyeket, mellyel a rendezvényre be tudnak jönni. A rendezvényt követően a teljes
világkiállítás és kísérőrendezvényei látogathatóak. A jegyek reggel 11 órától vehetőek
át a bejáratnál lévő regisztrációs pultnál.

További kérdések, kérések esetén keresse kollégáinkat az alábbi elérhetőségeken:
+36 20 348 6085
iroda@digitalistermeloipiac.hu

Várjuk szeretettel október 8-án!

TÉRKÉP:

