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TERRA MADRE

Slow Food  (komótos étkezés) (1986)  
Biológiai Sokféleség Egyezmény
A tagállamok nemzeti jogalkotásukban 
figyelembe veszik, megőrzik és fenntartják a 
hagyományos életmódokat megtestesítő
bennszülött és helyi közösségeknek
a biológiai sokféleség megőrzése és 
a fenntartható hasznosítása  szempontjából  
fontos
ismereteit, újításait, módszereit



Hagyományok-Ízek-Régiók
(HÍR) Program (1998-tól)

Alaptörvény Alapvetés P) cikk –

A természeti erőforrások, különösen 
a  termőföld,  az  erdők  és  a 
vízkészlet, a biológiai sokféleség, 
különösen  a  honos  növény‐ és 
állatfajok,  valamint  a  kulturális 
értékek  a  nemzet  közös 
örökségét képezik, amelyek

védelme, fenntartása és a jövő
nemzedékek számára való
megőrzése az állam és mindenki 
kötelessége



Az árujelzők iparjogvédelmi oltalma
Védjegyek
• Egy adott vállalat termékének 

azonosítása és  
megkülönböztetése a 
versenytárs termékétől

• Vagyoni értékű jog
• Marketing eszköz  ‐ a vállalati 

arculat és hírnév alapja
• Egy lajstromozott védjegyre 

használati engedély adható
• Bitorlás (hamisítás)  esetén 

erős jogérvényesítést tesz 
lehetővé

Eredetmegjelölés Földrajzi jelzés

Földrajzi árujelzők uniós 
oltalma

Védjegy ≠
Eredetmegjelölés, földrajzi 
jelzés



Eredetmegjelölések és földrajzi jelzések 
uniós oltalma

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.

Mezőgazdasági termékek, élelmiszerek
Borok,
Ízesített borok
Szeszes italok



Iparjogvédelem – agrárpolitika – vidékfejlesztés
Minőségrendszerek

Uniós  
minőségrendszerek
1305/2013 EU rendelet 
16. cikk  (1) bekezdés a) 

Tagállamok által 
elismert  
minőségrendszerek

Önkéntes mg‐i termék 
tanúsítási rendszerek

I. (OEM‐OFJ)
•Mezőgazdasági termék, 
élelmiszer
•Bor
•Ízesített bor
•Szeszes ital

II.
•Hagyományos 
különleges termék

III.
•Ökológiai termelés

Meg kell felelni az 
1305/2013 EU rendelet 
16. cikk  (1) bekezdés b) 
pontjában  
meghatározott 
feltételeknek pl.
•Valamennyi termelő
előtt nyitva áll
•Kötelező erejű
termékleírás

Meg kell felelni az 
1305/2013 EU rendelet 
16. cikk  (1) bekezdés c) 
pontjában  
meghatározott 
feltételeknek ‐
a legjobb gyakorlatokra 
vonatkozó uniós 
iránymutatásoknak 
megfelelően ismertek el



OEM- OFJ mezőgazdasági termékek és élelmiszerek  

• Kalocsai fűszerpaprika(OEM)
• Szegedi paprika/ Szegedi 

fűszerpaprika őrlemény (OEM)
• Szegedi szalámi/ Szegedi téliszalámi 

(OEM)

• Hajdúsági torma (OEM)
• Makói hagyma (OEM)
• Gönci kajszibarack (OEM)
• Alföldi kamilla virág (OEM) 

• Budapesti téliszalámi (OFJ)
• Csabai kolbász/ Csabai vastag 

kolbász (OFJ)
• Gyulai kolbász/Gyulai

pároskolbász (OFJ)

• Magyar szürkemarhahús 
(OFJ)

• Szőregi rózsatő (OFJ)
• Szentesi paprika (OFJ)



Makói hagyma  - Szegedi paprika

OEM – OFJ  Védjegy



Gönc

Gönci kajszi 
barack

Gönci barack 
pálinka



Magyar eredetmegjelölések,  földrajzi jelzések 
közösségi oltalma

OEM OFJ

Mezőgazdasági termék 
és élelmiszer

7 6

Bor 30 5

Pálinka Pálinka. Törkölypálinka
+    6 



Nemzeti értékek azonosításának rendszere

Hungarikumok 
Gyűjtemménye

Hungarikum Bizottság Magyar Értéktár Az egyes értéktárak 
adatainak az 
összesítése

Ágazatokért felelős 
miniszterek

Ágazati értéktár Ágazati értékek

Magyar Állandó
Értekezlet

Külhoni magyarság 
értéktára

A külhoni magyarság 
értékeinek azonosítása

Megyei  önkormányzat Megyei  értéktár Megyében fellelhető
nemzeti értékek 
azonosítása

Települési 
önkormányzat

Települési értéktár
Tájegységi értéktár

Településen fellelhető
nemzeti értékek 
azonosítása



Lajstromozott védjegyek – védjegyjogosult az önkormányzat

Színes ábrás védjegy lajstromszám 208720

Tanúsító védjegy lajstromszám: 213417

Színes ábrás védjegy lajstromszám 208425



Védjegyek
Tanúsító védjegy lajstromszám: 211 083 

Jogosult: 

Hajdúnánási Városi Önkormányzat

Védjegy

Színes ábrás védjegy: 

Lajstromszám 207864

Jogosult: Bács‐Kiskun Megyei Agrárkamara



Helyi termék védjegy bejelentések 

Tanúsító védjegyek a bejelentő az  önkormányzat

Bejelentő: Borsod‐Torna‐Gömör
Egyesület

Egyéni 
bejelentő



Összegezés

A mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, borok és 
szeszes italok eredetmegjelöléseinek és földrajzi 
jelzéseinek oltalma  esetében figyelemmel kell lenni 
az agrárpolitikai és vidékfejlesztési 
összefüggésekre.

A rendelkezésre álló marketing forrásokat és 
támogatásokat koncentráltan a termelők és a vidéki 
lakosság érdekeit szolgáló iparjogvédelmi és 
marketing stratégia mentén kell felhasználni. 



Köszönöm a megtisztelő
figyelmüket


