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Az EU min ségpolitikája
Közösségi agrárpolitika

• 1234/2007/EK tanácsi rendelet  a mez gazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mez gazdasági termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezésekr l („az egységes közös piacszervezésr l 
szóló rendelet)

• 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet a szeszes italok 
földrajzi árujelz inek közösségi oltalmára a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezésér l, kiszerelésér l, címkézésér l és földrajzi árujelz inek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezésér l

• 509/2006/EK tanácsi rendelet a 
mez gazdasági termékek  és az 
élelmiszerek hagyományos
különleges tulajdonságainak 
tanúsításáról

• 1992, 2006

• 510/2006/EK tanácsi rendelet a 
mez gazdasági termékek és az 
élelmiszerek földrajzi jelzéseinek 
és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról
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Eredetmegjelölések, földrajzi jelzések közösségi oltalma

Oltalom altt álló termékek
• Sajtok   37%                                                    
• Sörök    20%
• Hús termékek 16%
• Friss hús 6%
• Zöldség, gyümölcs 4%
• Péksütemény, sütemény 4%
• Egyéb termékek              13%

• 1049 mg-i termék és 
élelmiszer
520 (OEM) 489 (OFJ)
2008-ban 21 billio euro

• 40 hagyományos, 
különleges termék

• 1800 bor
• 300 szesz

Olaszország 33%
Németország 25%
Franciaország 17%
Egyesült Kiráyság 8%
Spanyolország 6 % (833 mill

euro)
Görögország 4% (606 mill euro)
Ausztria 1% (123 mill euro)
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Árujelz k

Oltalom tárgya
Oltalom feltételei
Oltalom jogosultja 
Oltalom id tartama
Oltalom költségei

Védjegyek

Tanúsító védjegy
Együttes védjegy

Földrajzi árujelz k

Eredetmegjelölés
Földrajzi jelzés
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Eredetmegjeölések és a földrajzi jelzések
közösségi oltalma

OEM (Oltalom alatt álló
eredetmegjelölés) szoros 
földrajzi kapcsolat a termék és a 
földrajzi környezet között  a 
termelés, feldolgozás és el állítás
valamennyi fázisának az adott 
földrajzi területen kell történnie

Borok
A sz l 100%-ának az adott földrajzi 

területr l kell származnia 

OFJ (Oltalom alatt álló földrajzi 
jelzés) elég ha a földrajzi 
kapcsolat  a termék és a földrajzi 
környezet között csak a termelés, 
feldolgozás vagy az el állítás 
valamelyik fázisában áll fenn.

Elég, ha csak a sz l 85%-a 
származik az adott földrajzi 
területr l 
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A kérelem elbírálása
Nemezetiti eljárás

A kérelmet a Vidékfejlesztési
Minbisztériumhoz kell menyújtani

Alaki vizsgálat

SZTNH

VM

Érdemi vizsgálat

Magyar Eredetvédelmi Tanács
Bor Eredetvédelmi Tanács
Közzététel (2 hónap)
Kifogás
A termékleírás jóváhagyása és 
továbbítása a Bizottsághoz
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A kérelem vizsgálatának Bizottsági szakasza

• Közzététel az EU
hivatalos lapjában

• Kifogásolási eljárás

(2 ónap)

• Döntés az oltalomról
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Hagyományok Ízek Régiók
(2002)

300 termék
• Gabonafélékmalomipari termékek 4
• Termesztett, gy jtögetett és feldolgozott gyümölcsök 54
• Termesztett, gy jtögetett és feldolgozott zöldségek 56
• F szernövények, f szerek, ételízesít k 13
• Húsok, szárnyasok, vadak 26
• Húskészítmények 29
• Tejtermékek 22
• Halászati termékek 3
• Édesipari termékek 13
• Cukrászati termékek 10
• Süt ipari termékek 31
• Száraztészták 4
• Olajok, zsírok 3
• Italok 22
• Egyéb 10
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Magyar eredetmegjelölések, 
földrajzi jelzések 
közösségi oltalma
• Hajdúsági torma (OEM)
• Makói hagyma (OEM)
• Szegedi paprika/ Szegedi f szerpaprika

rlemény (OEM)
• Szegedi szalámi/ Szegedi téliszalámi (OEM)

• Budapesti téliszalámi (OFJ)
• Csabai kolbász/ Csabai vastag kolbász (OFJ)
• Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (OFJ)
• Gönci kajszibarack (OFJ)
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Közösségi oltalom iránti bejelentések

Folyamatban lév eljárás
Közzétéve az EU ban
• Alföldi kamilla (OEM)
• Magyar szürkemarhahús

(OFJ)

Kérelem benyújtva
• Kalocsai

f szerpaprika(OEM)
• Sz regi rózsat (OFJ)
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Közösségi oltalom alatt
álló pálinka földrajzi jelzések

110/2008/EK tanácsi rendelet

„pálinka” „törkölypálinka”

Szatmári szilvapálinka

Kecskeméti barackpálinka

Békési szilvapálinka

Szabolcsi almapálinka

Gönci barackpálinka

EU- hoz benyújtott dokumentáció

Újfehértói meggypálinka

Nemzeti oltalom alatt áll

Újfehértói meggypálinka
Göcseji körtepálinka
Pannonhalmi törkölypálinka
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EU és hazai logók
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Oltalom alatt álló bor eredetmegjelölések
(34)

Badacsony
Balaton
Balaton felvidék
Balatonboglár
Balatonfüred Csopak
Bükk
Csongrád
Debr i hárslevel
Duna
Eger
Egerszóláti Olaszrizling
Etyek Buda
Hajós Baja
Izsáki Aranysárfehér
Kunság
Mátra
Mór

Nagy Somló
Somlói Somlói Arany,
Somlói Nászéjszakák bora
Neszmély
Pannonhalma
Pannon
Pécs
Sopron
Szekszárd
Tihany
Tokaj
Tolna
Villány
Villányi védett eredet classicus
Zala
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Oltalom alatt álló bor földrajzi jelzések
(13)

Alföldi

Balatonmelléki

Dél alföldi

Duna melléki
Duna Tisza közi
Dunántúli
Dél dunántúli
Nyugat dunántúli
Észak dunántúli

Fels magyarországi

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni
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Védjegyek
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Borok és borcímkék
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Borok és borcímkék
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A bor, mint a „szellemi tulajdon
szimbóluma”

• Szabadalom
• Növényfajta-oltalom
• Eredetmegjelölés, földrajzi jelzés
• Védjegy
• Formatervezési mintaoltalom
• Szerz i jog



21

Szellemi tulajdonvédelmi tudatosság

• Szellemi tulajdonvédelmi kérdések tudatos áttekintése
• A megfelel oltalomi forma kiválasztása
• Jogsértések elkerülése
• Jogérvényesítés
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Köszönöm a megtisztel figyelmüket


