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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! 

 

Ezúton hívjuk meg Önt (és munkatársait) konferenciánkra.  

 

Elemzők szerint egy új táplálkozási irányzat kezd kibontakozni a magyar fogyasztók körében. A 

gyorséttermek mellett egyre keresettebbek a bio ételeket kínáló éttermek, nagy népszerűségnek 

örvendenek a háztáji ételek, a kézműves termékek, az egzotikus ízek, s már az éttermek étlapjain is 

megjelennek a vegetáriánus-, bio-, gluténmentes- és házi termékek. 

 

Emellett az Euromonitor International 2013-as Globális Fogyasztó Trend felmérése szerint az 

egészséges és környezettudatos táplálkozás napjainkban már nem csak a magasabb keresetű vásárlók 

körében élvez prioritást. A legnagyobb márkák (marketing)kommunikációjában fontos szerepet kap az 

egészséges életmód, a kiegyensúlyozott táplálékbevitel, a minőségi alapanyagokból készülő termékek 

vagy éppen a túlsúly elleni harc. Évszázados receptek változnak meg, hogy megfeleljenek az új, 

egészséges, cukormentes trendnek. Valóban vége az ócska élelmiszerek (junk food) korszakának? Vajon 

a nagy multinacionális vállalatok, a Big Food cégek által kínált termékek megfelelnek az egészséges 

táplálkozás irányelveinek? A gyorséttermi ipar tényleg csak abban jó, hogy az örömközpontunkra 

hasson, és kiderítse mi az, amit a leginkább élvezünk? Nem túlzott-e az ökológiai és más aktivisták 

ellenállása? 

 

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ konferenciánkon, amelyen lehetőséget kívánunk 

biztosítani ahhoz, hogy az orvosok, obezitológusok, dietetikusok, okleveles táplálkozástudományi 

szakemberek (stb.) illetve az iparág képviselői valamint más szakemberek (vendéglátóipar, 

gasztronómia stb.) tájékoztatást és naprakész információkat kapjanak az őket érintő aktuális 

kérdésekről elméleti és gyakorlatorientált megközelítésben egyaránt. 

 

Bízunk benne, hogy Ön és munkatársai személyes jelenlétükkel megtisztelik rendezvényünket! 

 

Tisztelettel:  

 

a szervezők 

 

EDDIGI VÉDNÖKEINK: 

- Dr. Fazekas Ildikó elnök (Táplálkozás, Életmód, Testmozgás Platform) 

- Kubányi Jolán elnök (Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége) 

- Szöllősi Réka ügyvezető igazgató (Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége) 

- Török Krisztina főigazgató (Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet) 

 

SZAKMAI KOORDINÁTOR: 

Antal Emese dietetikus, szociológus, a TÉT Platform szakmai vezetője 

 



RENDEZŐ: 

Egészségügy + Üzlet portál (www.euuzlet.hu) 

 

ELŐADÓINK (az előadók névsorában): 

- Antal Emese dietetikus, szociológus, szakmai vezető (TÉT Platform): Megegyem vagy ne egyem? 

Tények és tévhitek az élelmiszerekkel kapcsolatban 

- Dr. Babai László elnök (Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége): a Mentes és 

Finom védjegy 

- Dr. Biacs Péter Ákos professzor emeritus (Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszer-tudományi 

Kar): Az élelmiszer-biztonság társadalmi megítélése 

- Csíki Sándor gasztronómiai szakíró, tanácsadó (Foodandwine.hu): gasztronómiai, éttermi trendek 

2015 

- Erdélyi-Sipos Alíz főtitkár (Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége), főszerkesztő (Új Diéta): a 

gyermekek jól-léte és az egészséges táplálkozás 

- Fekete Krisztina dietetikus, egészségfejlesztő (Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, 

Egészségfejlesztési Osztály): Egészségkommunikációs kutatás és egészségmagatartás 

- Dr. Gundel János, Dr. Lugasi Andrea (Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, 

Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Vendéglátás Intézeti Tanszék): A kenyér hazánkban, hazánk 

gasztronómiájában 

- Kiss-Tóth Bernadett Consumer Excellence & Cons. Communication (Nestlé Hungária Kft.): 

különböző nemzetközi táplálkozási ajánlások, WHO állásfoglalások 

- Előadó: Kovács Judit dietetikus, szerkesztő (SANEIDOS Innovációs Zrt.) 

Szerzők: Dr. Palik Éva, Schmidt Judit*, Nácsa Zoltán**, Szlankó János* (Semmelweis Egyetem 

III. Belgyógyászati Klinika, *SANEIDOS Innovációs Zrt., **NIS Informatikai Kft.): A 14-25 éves 

korosztály életmódbeli szokásainak javítási lehetőségei a XXI. században 

- Dr. Lugasi Andrea, Dr. Gundel János (Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, 

Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Vendéglátás Intézeti Tanszék): Multikulturális hatások a 

magyar gasztronómiában 

- Müller Ildikó hagyományos erjesztéssel készült zöldségeket előállító kistermelő: Fermentálás 

- Dr. Palik Éva belgyógyász, Schmidt Judit dietetikus*, Kiss-Tóth Bernadett dietetikus*, Kovács 

Judit dietetikus*, Nácsa Zoltán villamosmérnök**, Szlankó János villamosmérnök* (Semmelweis 

Egyetem III. Belgyógyászati Klinika, *SANEIDOS Innovációs Zrt, **NIS Informatikai Kft.): 

Kezünkben az egészségünk: a szűrővizsgálatok néhány kattintással is elvégezhetők?! 

- Palotás Gábor stratégiai és fejlesztési igazgató (Univer Product Zrt.): hagyományos élelmiszereken 

alapuló termékinnováció az Univernél 

- Sebestyén Szilvia táplálkozási szakértő, alapító és vezető (Makrobiotika Intézet), elnök (Magdala-

Gyermekekért Közcélú Alapítvány): Civilizációs betegségek és a táplálkozás 

- Szöllősi Réka ügyvezető igazgató (Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége): az élelmiszeripar 

a fogyasztók egészségéért 

- Szűcs Zsuzsanna MSc, dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember (Magyar 

Dietetikusok Országos Szövetsége): Édesítőszerek a táplálkozástudomány és az élelmiszeripar 

tükrében 

 

TERVEZETT IDŐBEOSZTÁS 

09:10-10:00   Regisztráció 

10:00-12:00   Megnyitó, Előadások I.  

12:00-13:30  Ebédszünet 



13:30-17:00  Előadások II.  

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 

 

A KONFERENCIA HELYSZÍNE:  

Park Inn by Radisson Budapest (1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18.) 

 

REGISZTRÁCIÓ:  

A Jelentkezési lapot mellékeltük. Kérjük, lehetőleg 2015. augusztus 28-ig - pontosan kitöltve - a 

következő címre megküldeni szíveskedjen: É+L Kft. (Várhegyi László ügyvezető igazgató, 1364 

Budapest 4, Pf. 354, 1081 Budapest, Kiss József u. 4., Tel./Fax: 313-2027, E-mail: el.kft@chello.hu)  

A rendezvény Internet címe: http://www.euuzlet.hu/big-food 

Facebook: https://www.facebook.com/egeszsegipar  

 

REGISZTRÁCIÓS DÍJ:  

Tartalmazza a szakmai programokon való részvételt, a kongresszusi nyomtatványok és a kávészünetek 

költségeit (az ÁFA-t nem). A megadott díjak 1.000 Ft + ÁFA (1.270 Ft) közvetített étkezést 

tartalmaznak. A természetbeni ellátás adóját és járulékait nem a konferencia szervezője fizeti, ezért a 

részvételi díjakban foglalt közvetített étkezések mértékékét a számlán külön feltüntetjük. A 

regisztrációs díj nem tartalmaz biztosítást, a rendezvény ideje alatt előforduló személyi vagy anyagi 

káreseményekért a szervezők nem vállalnak felelősséget.   

 

augusztus 28.     előtt    után          helyszínen 

Résztvevők    12.000  14.000  17.000 Ft 

Védnök szervezetek tagjai   10.000 12.000  14.000 Ft 

Felsőoktatási intézmények munkatársai 

        8.000   10.000 12.000 Ft 

 

Az előadóknak nem kell regisztrációs díjat fizetniük. Számlamódosítás esetén - amennyiben arra nem a 

szervezők miatt van szükség - 1.000 Ft (+ ÁFA) adminisztrációs díjat számítunk fel! 

 

ÉTKEZÉS: 

A konferencia helyszínén ebédlehetőséget biztosítunk 4.400 Ft/fő áron (+ ÁFA). Kérjük, jelezze 

különleges étkezési igényét! 

 

SZÁLLÁS: 

A szállásfoglalás egyénileg történik. 

 

PARKOLÁS: 

A parkolás egyénileg történik. Tájékoztatásul: a parkolás díja br. 2.800 Ft/nap/autó vagy 300 Ft/óra/ 

autó. 

 

LEMONDÁSI FELTÉTELEK: 

A regisztrációs díjat abban az esetben tudjuk visszatéríteni, ha erre vonatkozó igényét 2015. 

szeptember 2-ig írásban eljuttatja az É+L Kft-hez. Az adminisztrációs költségek fedezésére ebben az 

esetben a díjak 20%-át számítjuk fel. A fenti határidőn túl nem áll módunkban visszatéríteni a már 

befizetett összeget.  



 

KIÁLLÍTÁS: 

A konferenciához kapcsolódóan az É+L Kft. kiállítást rendez. Várjuk a cégek érdeklődését! 


