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Földrajzi árujelzők
Földrajzi árujelző: a termék földrajzi származásának feltüntetésére
szolgáló, a kereskedelmi forgalomban használt és iparjogvédelmi oltalom
alatt álló elnevezése. Két fajtája:

Oltalom alatt álló eredetmegjelölés (rövidítve: OEM) olyan
terméket jelöl, amely egy meghatározott földrajzi helyről
származik; és minősége kizárólag egy adott földrajzi
környezetnek és az ahhoz kapcsolódó természeti és emberi
tényezőknek köszönhető; valamint előállításának valamennyi
szakasza a meghatározott földrajzi területen történik.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (rövidítve: OFJ) olyan
terméket jelöl, amely egy meghatározott földrajzi helyről
származik; hírneve vagy más jellemzője alapvetően földrajzi
eredetének tulajdonítható; valamint előállítása, vagy
előállításának legalább egy szakasza a meghatározott
földrajzi területen történik.
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A földrajzi árujelzők és a versenyképesség



Uniós oltalom alatt álló földrajzi árujelzők
1151/2012/EU rendelet  alapján

Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek

1. Szegedi szalámi/Szegedi téliszalámi (2007)

2. Hajdúsági torma (2009)

3. Makói (vörös)hagyma (2009)

4. Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi 

paprika (2010)

5. Alföldi kamillavirágzat (2012)

6. Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (2012)

7. Budapesti téliszalámi (2009)

8. Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (2010)

9. Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (2010)

10. Gönci kajszibarack (2011)

11. Magyar szürkemarha hús (2011)

12. Szőregi rózsatő (2012)

13. Szentesi paprika (2014)

14. Makói petrezselyemgyökér (2017)



Agrártermékek
Földrajzi Árujelzőinek Programja

PROGRAM KETTŐS CÉLKITŰZÉSE
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Az oltalom alatt álló 
földrajzi árujelzők 
számának növelése

A már oltalom alatt álló 
földrajzi árujelzőkben rejlő 

lehetőségek jobb 
kihasználása



Földrajzi árujelzők program eredményei
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Földrajzi árujelzők megoszlása a tagállamok között 
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek esetében

• Bejegyzett • Benyújtott



Uniós eljárás alatt lévő kérelmek

1. Győr-Moson-Sopron m-i csemege sajt

2. Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye

3. Akasztói szikiponty

4. Újfehértói meggy

5. Nagykun rizs

6. Budaörsi őszibarack

7. Nagykörűi ropogós cseresznye

8. Szilvásváradi pisztráng

9. Balatoni hal

10. Jászsági nyári szarvasgomba

11. Keleméri bárányhús

12. Őrségi tökmagolaj

13. Tuzséri alma

14. Fertőd vidéki sárgarépa 

15. Hegykői petrezselyemgyökér 

16. Szegedi tükörponty

17. Derecske alma
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Híd-összeköt

Földrajzi terület és a minőség közötti kapcsolat



Szegedi tükörponty esetpéldája

Természeti tényezők: szikes talajon 
kialakított Szeged-Fehértó halastó 
rendszer 

oxigén ellátottsága jó

kiváló minőségű tápláló vizek

Emberi tényezők: helyi szakmai tudás

Tavankénti egyedileg meghatározott 
takarmány felhasználás

Hírnév

Szegedi tükrös ponty államilag 
elismert tájfajtából tenyésztett élő 
hal és annak halhúsa
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Ízrontó anyagoktól mentes, 
friss illatú, ízletes

Alacsony zsírtartalom (>10%), 
magas fehérjetartalom (<19%)

Tájegységhez köthető hírnév



Magyarország íztérképe (OEM)



Magyarország íztérképe (OFJ)



Som János egyéni vállalkozó
Hegykői petrezselyemgyökér (OFJ)

Fertőd vidéki sárgarépa (OFJ)



Derecskei Almát Termelők Konzorciuma
Derecske alma (OFJ)



Újabb földrajzi árujelzős termékek forrása



HÍR pályázat I.
HÍR védjegy pályázat 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

http://gi.kormany.hu/hir-palyazati-felhivas



HÍR pályázat II.

Cél: A HÍR termékek hírnevének fokozása, piacra jutásuk 
segítése, a földrajzi árujelzős termékek körének bővítése

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

A nyertes pályázók jogosultak a védjegy termékükön való 
feltüntetésére

A védjegyhasználó a HÍR védjegyet díjmentesen
használhatja

A HÍR védjegy program a földrajzi árujelzők 
előiskolája!

http://gi.kormany.hu/hir-palyazati-felhivas

Pályázatok benyújtása: hir@am.gov.hu



HÍR védjegyes termékek számának alakulása
(2010-2018)
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Hagyomány és Innováció Díj az Agrárgazdaságban 

A HIDA pályázat célja:
A hagyományos termékek innovatív fejlesztésének elismerése
és fogyasztói ismertségének növelése a Hagyományok – Ízek -
Régiók program keretében.
Az elismerésre olyan termelők, előállítók pályázhattak, akik
innovatív megoldás alkalmazásával a mai kor igényeinek
megfelelő terméket állítanak elő hagyományos alapanyagból.



HIDA 2019 díjazottak

HIDA fődíj:
Szatmári szilvás gombóc 

- pékné módra

II. helyezett:
Szigetközi kacsamáj 

pástétom

II. helyezett:
Perfekt Natura hidegen 

sajtolással készült 
napraforgó étolaj



HIDA 2019 elismerő oklevél I.

Példamutató társadalmi innovációs tevékenységért

HOMOKHÁTSÁG SZÍVE SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET

SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY



HIDA 2019 elismerő oklevél II.

Teljes vertikumra kiterjedő innovációs tevékenységért

PÉLY‐TISZATÁJ AGRÁR ZRT.

RÓNA MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET 



„Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért”
(KDHT )

A pályázatok elbírálásnak szakmai szempontjai:

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

2. iparjogvédelmi oltalmi formák használata és/vagy 
innovatív megoldások használata

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, társadalmi 
innováció



KDHT  díjazottak (2018)

Miniszteri díjazottak:

- Szomolya Község Önkormányzata

- Tradicionális Magyar Sajtok Egyesülete

Miniszteri elismerő oklevelesek:

- Magyar Szarvasgombász Szövetség
- Pilis Város Önkormányzata
- Aldebrő Község Német Nemzetiségi Önkormányzat
- Élhetőbb Környezetünkért Közhasznú Egyesület



További információ
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Kisérdi 
Imola 

osztályvezető
HÍR BB elnök 795 1705 gi@am.gov.hu

Falus 
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földrajzi árujelző 
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Króner
Csilla
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Piacszervezési Főosztály 
Földrajzi Árujelzők Osztálya 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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