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MIÉRT?

KINEK?

minőségi  garancia 

fogyasztói bizalom

jogi védelem

termelői közösségek

piaci értékesítés 

bővítése

hozzáadott érték 

növelése

megkülönböztetés és 

azonosítás

MI CÉLBÓL?

fenntarthatóság

Védjegyek - földrajzi árujelzők - termelői közösségek
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Védjegy és földrajzi árujelző 

Oltalom Védjegy Földrajzi árujelző

Tárgya Megjelölés Földrajzi terület és az ahhoz 

kapcsolódó  termék

Feltételei Megkülönböztető képesség Az előállítás valamennyi / legalább 

egy szakasza a meghatározott 

földrajzi területen legyen

Jogosultja Bejelentő  -

vagyonértékű jog 

Termelői közösség  -

kollektív jogosultság!

Időtartama 10 év, megújítható Korlátlan

Bejelentés SZTNH AM 
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Termelői közösségeket segítő programjaink

➢ Hagyományok-Ízek-Régiók program 

➢ Földrajzi Árujelzők program

➢ Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért  
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Hagyományok-Ízek-Régiók HÍR védjegy

A Hagyományok-Ízek-Régiók (rövidítve: HÍR) védjegy színes ábrás védjegyként 2002.
március 12-én került bejegyzésre a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nemzeti
védjegylajstromába.

Jogosult: Agrárminisztérium

Lajstromszáma: 172636

Célkitűzés:

A magyar hagyományos és tájjellegű élelmiszerek gyűjteményében, a HÍR Gyűjteményben
felhalmozott szellemi javak jogi védelme és gazdasági hasznosításuk elősegítése

A védjegy 10 évente megújításra került:

➢ 2002-2012

➢ 2012-2022

➢ 2022-2032
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HÍR védjegy 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

A pályázatok benyújtása 2010 óta folyamatos.

A pályázatokat a HÍR Bíráló Bizottság értékeli és javaslatot tesz az agrárminiszternek a
védjegy használati jog odaítélésére.

https://gi.kormany.hu/hagyomanyok-izek-regiok 
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HÍR védjegy pályázat II.

➢Cél: A HÍR termékek hírnevének fokozása, piacra jutásuk segítése, a 
HÍR védjegyes 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
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22 új HÍR védjegyes 2022. évben
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Földrajzi Árujelző Program

PROGRAM KETTŐS CÉLKITŰZÉSE
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I. Az oltalom alatt álló 
földrajzi árujelzők 

számának növelése

II. A már oltalom alatt álló 
földrajzi árujelzőkben rejlő 

lehetőségek jobb 
kihasználása



Földrajzi árujelző fogalma

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): a termék

minősége a földrajzi környezet természeti és emberi tényezőinek

köszönhető és az előállítás minden lépésének a meghatározott területen

kell történnie.

Tokaji bor, Szegedi téliszalámi, Szegedi paprika, Tuzséri alma

Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (rövidítve: OFJ): a termék hírneve

vagy más jellemzője alapvetően földrajzi eredetének tulajdonítható;

valamint előállítása, vagy előállításának legalább egy szakasza a

meghatározott földrajzi területen történik.

Szegedi tükörponty, Homokháti őszibarack pálinka, Derecske alma
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Az uniós oltalmi rendszert szabályozó rendeletek

• 1151/2012/EU rendelet a mezőgazdasági termékek és 
élelmiszerek minőségrendszereiről; 

• 1308/2013/EU rendelet a mezőgazdasági termékpiacok 
közös szervezésének létrehozásáról, benne: borászati 
termékek földrajziárujelző-oltalma (92-116. §) 

• 2019/787/EU rendelet a szeszes italok meghatározásáról, 
leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok 
elnevezésének használatáról, benne: a szeszes italok 
földrajzi árujelzőinek oltalmáról (21-42. §)
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Forrás:
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Földrajzi Árujelző program eredményei 2016-2022
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Uniós oltalom alatt álló földrajzi árujelzők 2004-2014

Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek (13)

1. Szegedi szalámi/Szegedi téliszalámi)

2. Hajdúsági torma 

3. Makói hagyma 

4. Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/

Szegedi paprika

5. Alföldi kamillavirágzat 

6. Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény

7. Budapesti téliszalámi 

8. Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

9. Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász

10. Gönci kajszibarack/Gönci kajszi 

11. Magyar szürkemarha hús 

12. Szőregi rózsatő  

13. Szentesi paprika 
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Uniós oltalmat szerzett földrajzi árujelzők 2015-2022 

Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek (17)

14. Makói petrezselyemgyökér 

15. Győr-Moson-Sopron megyei csemege sajt

16. Szilvásváradi pisztráng 

17. Akasztói szikiponty 

18. Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye 

19. Újfehértói meggy 

20. Budaörsi őszibarack 

21. Nagykun rizs 

22. Hegykői petrezselyemgyökér

23. Fertőd vidéki sárgarépa 

24. Balatoni hal

25. Tuzséri alma 
26. Őrségi tökmagolaj 

27. Szegedi tükörponty 

28. Jászsági nyári szarvasgomba 
29. Derecske alma 

30. Nagykörűi ropogós 
cseresznye 

Hagyományos Különleges 
Termékek (2 név)
• Tepertős pogácsa (HKT)

• Rögös túró (HKT)
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Bejegyzett elnevezések bejelentési kötelezettsége

• A földrajzi árujelzővel ellátott terméket előállítók az előállításnak, 
illetve a földrajzi árujelző használatának a megkezdését, az 
adataikban bekövetkezett változást, valamint a földrajzi árujelzővel 
ellátott termék előállításának megszüntetését 15 napon belül 
bejelentik a hatáskörrel rendelkező ellenőrző hatósághoz (158/2009. 
(VII.30.) kormányrendelet 14. § (1) bekezdés)  

• Az ellenőrző hatóság a termék előállítóját hivatalosan nyilvántartásba 
veszi, erről határozatot  hoz. 

• Fontos, hogy az oltalom alatt álló földrajzi árujelzőt viselő termék 
csak ezt követően hozható forgalomba!
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A termelői csoportosulások szerepe 

• Kérelem benyújtása (termékleírás)

• Jogi védelem 

• Termékleírásnak való megfelelés 
(önellenőrzés) 

• Ellenőrző szervezetekkel kapcsolattartás

• Tájékoztatás és promóció   

• Tanácsadás

Termelői 
csoportosulások 

szerepe

R1151/2012/EU

45. cikk
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Uniós oltalomra benyújtott földrajzi árujelzők 

I. MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK (3 név)

• Keleméri bárányhús (OFJ)

• Lajta sajt (OFJ)

• Szabolcsi alma (OFJ)

II. SZESZES ITALOK (3 név)

• Nagykörűi cseresznyepálinka (FJ)

• Sárréti kökénypálinka (FJ)

• Borzag pálinka (FJ)
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III. BORÁSZATI TERMÉKEK

(5 név)

• Etyeki pezsgő (OEM)

• Kőszeg/Kőszegi (OEM)

• Mura/Murai (OEM)

• Nivegy-völgy/Nivegy-völgyi
(OEM)

• Sümeg/Sümegi (OEM)



Híd-összeköt

Földrajzi terület és a minőség közötti kapcsolat
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Oltalom elnyerésének folyamata

Földrajzi árujelző oltalma iránti kérelem benyújtása nemzeti hatósághoz

Uniós eljárás

Bizottsági kérdések

Felszólalási lehetőség

Nemzeti eljárás-

Felszólalási lehetőség
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Aktualitások

❖Földrajzi árujelzőkre vonatkozó EU-s szabályozás módosítás KAP reform   
keretében
hatályba lépett: 2022. június 8. 

❖Földrajzi árujelzőkről szóló EU rendelet felülvizsgálata 
határidő: 2023. év vége

❖VP3-3.1.1-19 
Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő 
csatlakozásának támogatása
2022. szeptember 30-ig lehetett pályázni, újranyitás 2023. jan.1.

❖VP3-3.2.1-21 
Minőségrendszerhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások 
tájékoztatási és promóciós tevékenysége
Pályázat benyújtásának második szakasza: 2022. január 1. – 2022. január 31.



A földrajzi árujelzőkről szóló rendelet felülvizsgálata

A javaslattal a Bizottság célja: 
• egyrészről megerősíteni a földrajzi árujlezős termékek hatékony védelmét, 
• másrészről vonzóbbá tenni a földrajzi árujelzős termékeket 
• harmadrészt egyszerűsíteni és harmonizálni a meglévő szabályokat.

Főbb újdonságok: 
• a földrajzi árujelzős termékek védelme az interneten és az online 

kereskedelemben, 
• a fenntarthatósági szempontok ösztönzése önkéntes alapon, valamint 
• az elismert termelői csoportok koncepciójának bevezetése. 

A jogszabályjavaslat tárgyalásának lezárása: 2023 év vége.
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Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért’2022

A pályázatok elbírálásnak szakmai 
szempontjai:

1. Kiemelkedő közösségi 
marketingtevékenység folytatása 

2. Iparjogvédelmi oltalmi formák 
használata 

3. A szakma hagyományainak, 
ipartörténeti emlékeinek ápolása

4. Szakmai ismeretek átadása a fiatal 
generáció számára

5. Helyi gazdaságfejlesztési stratégia, 
koncepció, jó példák a vidékfejlesztés 
területén

6. Társadalmi szolidaritás vállalása 25



Programjaink szinergiája
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További információk

GI VIEW: 
https://www.tmdn.org/giview/gi/search

eAmbrosia: 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-

safety-and-quality/certification/quality-
labels/geographical-indications-register

Földrajzi árujelzők:
www.gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok

Hagyományok-Ízek-Régiók: 
https://gi.kormany.hu/hagyomanyok-izek-regiok
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Találkozzunk a Termelői Közösségek Napján
2022. december 8-án!
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