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Az eredetvédelem helyzete Magyarországon:  
Eredetvédelmi Program  

Hagyományok-Ízek-Régiók Program 

PALLÓNÉ DR. KISÉRDI IMOLA
osztályvezető, a HÍR BB elnöke
FM Eredetvédelmi Főosztály

FM 
2017. július 27.

MIÉRT?

KINEK?

Minőségi  garancia 

Fogyasztói bizalom

Jogi védelem

csoportosulás

piaci értékesítés 
bővítése

hozzáadott érték 
növelése

megkülönböztetés és 
azonosítás

A védjegyek és földrajzi árujelzők jelentősége

MI CÉLBÓL?

fenntartható vidékfejlesztés

termelő

előállító 
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Védjegyek és földrajzi árujelzők 

Oltalom Védjegy Eredetmegjelölés

Földrajzi jelzés

Tárgya Megjelölés Földrajzi terület és az ahhoz 

kapcsolódó termék

Feltételei Megkülönböztető képesség Az előállítás valamennyi szakasza, 
illetve legalább egy szakasza a 
meghatározott földrajzi területen 
legyen

Jogosultja Bejelentő Termelői közösség

Időtartama Bejelentés napjától számított 10 
év, amely 10 évenként  korlátlanul 
megújítható  

Korlátlan

Bejelentés SZTNH FM 

Pálinka:SZTNH

Védjegyekre jó példák Magyarországon 
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Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) Program

Célkitűzés: 

A magyar hagyományos és tájjellegű élelmiszerek gyűjteményének létrehozása 
és gazdasági hasznosításuk elősegítése

HÍR Gyűjtemény követelményrendszere:

 dokumentált történelmi múlt, legalább kétgenerációs (50 éves)

 adott tájegységhez (település, régió stb.) kötődés

 hagyományos előállítási mód 

 előállításának legalább egy eleme helyi, speciális tudáson alapul

 ismertség (legalább az előállítási körzetben)

 az előállítás és forgalmazás megléte.

HÍR védjegy pályázat

 Cél: A HÍR termékek hírnevének fokozása, piacra jutásuk 
segítése, a HÍR gyűjtemény hasznosítása és bővítése

 Pályázat beadására jogosultak: termelők, előállítók és 
csoportosulásaik, akik a HÍR gyűjtemény 
követelményrendszerének megfelelő terméket állítanak 
elő

 A nyertes pályázók jogosultak a védjegy termékükön való 
feltüntetésére, az AMC közösségi marketing akcióiban 
való részvételre

 A védjegyhasználó a HÍR védjegyet díjmentesen
használhatja

 A HÍR védjegy program az eredetvédelem előiskolája!
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HÍR védjegy pályázat 

Pályázati felhívás letölthető:
http://eredetvedelem.kormany.hu/hir-palyazati-felhivas

Pályázat beadása és szakmai segítségnyújtás: 

FM Eredetvédelmi Főosztály HÍR titkárság: hir@fm.gov.hu

A pályázatok benyújtása folyamatos!

HÍR védjegyesek 2016

• Összesen:
• 19 termelő 

• 24 termék

• Jász – Nagykun – Szolnok megye:

1. Alföldi marhagulyás csipetkével
Magyar Gulyás Gasztro-Turisztikai Egyesület

2. Nagykörűi ropogós cseresznye
Nagykörűi Örökségkezelő és Fejlesztő
Nonprofit Kft.

3. Hagyományos kevi kolbász – paprikás
Kevi-Hagyomány Nonprofit Kft.

4. Jászsági nyári szarvasgomba
Magyar Szarvasgombász Szövetség

http://eredetvedelem.kormany.hu/hir-palyazati-felhivas
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HÍR védjegyes termékek száma
(2010-2016)

42%

24%

4%

19%

4%
5% 2%

HÍR jogosultak megoszlása (2016)

Magánvállalkozó

Cég

Nonprofit

Egyesülés (egyesület,
gazdakör, rend,
társaság, szövetség,
ipartestület)
Alapítvány

Önkormányzat

HÍR védjegy statisztikák

„Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért”

A földművelésügyi miniszter által kitűzhető díjakkal kapcsolatos miniszteri
feladatokról szóló 9/2015. (V. 29.) FM utasítás módosításáról szóló 4/2016.
(III. 23.) FM utasítás alapján a Földművelésügyi Minisztérium új díjat alapított
„Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” néven. A díj elnyerésére a
Minisztérium pályázati rendszert működtet.

Pályázat beadására jogosultak: a hagyományos és tájjellegű termékek
érdekében kiemelkedő, példaértékű eredményt felmutató települési és
megyei önkormányzatok, önkormányzati társulások, társadalmi szervezetek.

http://eredetvedelem.kormany.hu/kozossegi-dij-a-hagyomanyos-
termekekert-dij-kdht-palyazat

http://eredetvedelem.kormany.hu/kozossegi-dij-a-hagyomanyos-termekekert-dij-kdht-palyazat
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„Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért”

A pályázatok elbírálásnak szakmai szempontjai:

1. kiemelkedő közösségi marketingtevékenység folytatása a
hagyományos és tájjellegű termékek piacra jutásának
elősegítésére;

2. iparjogvédelmi oltalmi formák használata a hagyományos és
tájjellegű termékek védelme érdekében;

3. a szakma hagyományainak, ipartörténeti emlékeinek ápolása;

4. szakmai ismeretek átadása a fiatal generáció számára;

5. hagyományos termékekre alapozott helyi gazdaságfejlesztési 
stratégia, koncepció kidolgozása és megvalósítása, jó példák 
bemutatása a sokoldalú és fenntartható vidékfejlesztés 
területén. 

„Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért’2016”

Miniszteri díjazott:

MOSZI Országos Szikvízkészítő Ipartestület (nyertes pályázó)

Emlékplakettben és miniszteri elismerő oklevél

Miniszteri elismerő oklevélben részesültek:

• Civilek a Lakóhelyért Egyesület

• Orosháza és Térsége Gazdakör

• Zsámbéki-medence és térsége Gazdakör

EOQ MNB Közhasznú Egyesület elismerő oklevelét kapták:

• Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

• Csernelyi Derelyések Hagyományőrző Egyesülete 

• Magyar Gulyás Gasztro-Turisztikai Egyesület 
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OMÉK’2017 

Hagyomány és Innováció Díj az Agrárgazdaságban 
(HIDA)

• Pályázat célja: A hagyományos és tájjellegű termékek fogyasztói ismertségének 
növelését célzó Hagyományok – Ízek - Régiók program keretében azok 
pályázhatnak a Hagyomány és Innováció az Agrárgazdaságban díjra, akik a múlt 
élelmiszer hagyományait felhasználva, a mai kor technológiai vívmányainak 
alkalmazásával vagy továbbfejlesztésével, a mai kor igényeinek megfelelő terméket 
állítanak elő hagyományos alapanyagból.

• Pályázat beadásra jogosultak:  

• Termelők, előállítók

• Csoportosulások: közösségek, civil szervezetek, szakmai érdekképviseletek, 
önkormányzatok, társadalmi szervezetek

HIDA’2017
• Pályázati követelmények:

• A termék története: dokumentálható történeti múlt

• Az előállítási mód vagy alapanyag hagyományossága

• Az adott tájegységhez kötődés

• A termékhez kötődő tudásanyag speciális ismeretekre épül, a jelenkor 
technológiai vívmányait hasznosítja, gyártástechnológiája innovatív megoldást 
tartalmaz

• Az előállítás legalább egy eleme az ökológiai/fenntartható fejlődés érdekét 
szolgálja

• Beadási határidő:

• 2017. június 30.

• Díjátadás:

• 78. OMÉK nyitóünnepségén 2017. szeptember 20.

http://www.omek2017.hu/omek-dijak/
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Az Eredetvédelmi Program célja

Az oltalom alatt álló 
földrajzi árujelzők 

számának növelése

A már oltalom alatt álló 
földrajzi árujelzőkben 
rejlő lehetőségek jobb 

kihasználása

Uniós eredetvédelmi rendszerek

mezőgazdasági 
termékek és 
élelmiszerek

borászati termékek szeszesitalok
ízesített borászati 

termékek

1151/2012/EU 
rendelet

1308/2013/EU 
rendelet

110/2008/EK 
rendelet

251/2014/EU 
rendelet

OEM, OFJ

Hagyományos 
Különleges 
Termék (HKT)

OEM, OFJ kizárólag OFJ

Nemzeti oltalom 
iránti kérelem a 
Szellemi Tulajdon 
Nemzeti 
Hivatalához

kizárólag OFJ

Jelenleg nincs 
uniós 
oltalommal bíró 
termék 
Magyarországon
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Eredetmegjelölések és földrajzi jelzések

Eredetmegjelölés Földrajzi jelzés

Szoros földrajzi kapcsolat a 

termék és a földrajzi környezet 

között 

Elég ha a földrajzi kapcsolat  a 

termék és a földrajzi környezet között 

csak a 

a termelés, feldolgozás és 

előállítás valamennyi fázisának 

az adott földrajzi területen kell 

történnie

a termelés, feldolgozás vagy az 

előállítás valamelyik fázisában áll 

fenn.

Védett földrajzi árujelzők
Szeszes italok

14. Pálinka

15. Törkölypálinka

16. Békési Szilvapálinka

17. Gönci Barackpálinka

18. Kecskeméti Barackpálinka

19. Szabolcsi Almapálinka

20. Szatmári Szilvapálinka

21. Újfehértói meggypálinka

Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek

1.Alföldi kamillavirágzat

2. Hajdúsági torma

3. Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény

4. Makói (vörös)hagyma 

5. Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

6. Szegedi szalámi/Szegedi téliszalámi

7. Budapesti téliszalámi

7. Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

9. Gönci kajszibarack

10. Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász

11. Magyar szürkemarha hús

12. Szentesi paprika

13. Szőregi rózsatő

 módosítás alatt
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Európai Bizottsághoz benyújtott kérelmek

*nemzeti oltalom

Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek

1. Makói petrezselyem-gyökér *

2. Győr-Moson-Megyei Csemege Sajt *

Szeszes italok

3.Nagykunsági Szilvapálinka *

4. Nagykunsági Birspálinka *

5. Pannonhalmi törkölypálinka *

Nemzeti eljárás alatt lévő kérelmek

1. Vasi vadkörte pálinka (OFJ)

2. Kürtőskalács (HKT)

3. Újfehértói meggy (OFJ)

4. Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye (OEM)

5. Budaörsi őszibarack (OFJ)

6. Nagykun rizs (OFJ)

7. Nagykörűi ropogós cseresznye (OFJ)

8. Kevi kolbász (OFJ)

9. Jászsági nyári szarvasgomba (OFJ)

10. Akasztói sziki ponty (OEM)
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Kérelmek benyújtása folyamatban

1. Balatoni hal 

2. Szilvásváradi sebes pisztráng

3. Hegykői petrezselyemgyökér

4. Fertőd vidéki sárgarépa

5. Nagykörűi cseresznyepálinka

6. Őrségi tökmagolaj

7. Derecske alma

8. Tuzséri alma

Mit adhat az eredetvédelem?
• hírnév

• fogyasztói bizalom 

• magasabb termelői jövedelem

• hozzáadott érték növelése

• a hozzáadott érték helyben marad – helyi boldogulás

• közösségalakítás

• közösségi marketing alapja

• termelési kultúra, hagyományok ápolása

• turisztikai vonzerő nő

• helyi gazdaságfejlesztés –fenntartható fejlődés  
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Eredetvédelmi Országjárás 2017
helyszínek és témák

• Eger  - Borok eredetvédelem (04.13 .)

• Helvécia - Gyümölcs fajták oltalma (04.24)

• Miskolc - Bor és pálinka eredetvédelme (05.12)

• OMÉK – fókuszban a fogyasztó (09.21)

• Szolnok  - termelői közösségek – Slow Food (10. 11)

• FM – Terra Madre Világnap – (12.07.)
http://eredetvedelem.kormany.hu/eredetvedelmi-forumsorozat

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

További  információ:
Földművelésügyi Minisztérium

Eredetvédelmi Főosztály 

eredetvedelem@fm.gov.hu

www.eredetvedelem.kormany.hu

Eredetvédelmi Osztály

HÍR Titkárság
e-mail: hir@fm.gov.hu

http://eredetvedelem.kormany.hu/eredetvedelmi-forumsorozat
http://www.eredetvedelem.kormany.hu/
mailto:hir@fm.gov.hu

