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Növényfajta-oltalom 
Eredetvédelmi oltalom 
Szabadalom 
Védjegy 
Formatervezési mintaoltalom 
Szerzői jog 
 

A fröccs és a szellemi tulajdonvédelem 



MIÉRT? 

KINEK? 

Minőségi  garancia  

Fogyasztói bizalom 

Jogi védelem 

csoportosulás 

piaci értékesítés 
bővítése 

hozzáadott érték 
növelése 

megkülönböztetés és 
azonosítás 

A védjegyek és földrajzi árujelzők nemzeti és uniós oltalma 

MI CÉLBÓL? 

fenntartható vidékfejlesztés 
termelő 

előállító  



Vidékfejlesztési Program 
2014-2020 
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 3.1.1. Minőségrendszerhez történő csatlakozás 
támogatása 

Mit? EU-s vagy nemzeti minőségrendszerhez  csatlakozást 
Kit? Az újonnan csatlakozó aktív mezőgazdasági 
termelőket vagy csoportosulásaikat 

3.2.1. Tájékoztatási és promóciós tevékenység 
támogatása 

Mit? Minőségrendszerekhez kapcsolódó  belpiaci 
tájékoztatást és promóciót 
Kit? Mezőgazdasági termelők csoportosulásait 



Vidékfejlesztési Program 
2014-2020 
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Támogatás 

Európai uniós 
minőségrendszerhez 

való csatlakozás 

Nemzeti 
minőségrendszerhez 

való csatlakozás 



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

Uniós  
minőségrendszerek 

OEM         OFJ          HKT 

Tagállamok által elismert  
minőségrendszerek 

Önkéntes mg-i termék 
tanúsítási rendszerek 

• Mezőgazdasági 
termék, élelmiszer 

1151/2012/EU rendelet  
„DOOR” adatbázis 
• Bor 
1308/2013/EU rendelet 
„E-Bacchus” adatbázis 
• Szeszes italok 
110/2008/EK rendelet 
„E-Spirit Drinks” adatbázis 

• Valamennyi termelő 
előtt nyitva áll 

• Kötelező erejű 
termékleírások és 
megfelelőség ellenőrzés 

• Sajátos jellemzők vagy 
termelési módszer vagy 
kiemelkedő minőségi 
jellemzők 

• Átláthatóság és 
nyomonkövethetőség 

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 



Elismert nemzeti 
minőségrendszerek 

 



Vidékfejlesztési Program 
2014-2020 

1.  Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez 
történő csatlakozásának támogatása 

 Felhívás várható keretösszege: 8 Mrd Ft 
 Meghirdetés várható dátuma: 2016. jún. 
 Támogatási össszeg:  max. 1000 EUR/év/termelő 
 Támogatás jellemzői: vissza nem térítendő, 100 % intenzitású 
2.  Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői 

csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége 
 Felhívás várható keretösszege: 2.4 Mrd Ft 
 Meghirdetés várható dátuma: 2016. szept. 
 Támogatás jellemzői: vissza nem térítendő, 70 % intenzitású 

www.palyazat.gov.hu 
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http://www.palyazat.gov.hu/


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) ismertség 
 hagyományos előállítási mód  
 adott tájegységhez (település, régió stb.) kötődés 
 előállításának legalább egy eleme helyi, speciális tudáson alapul 
 ismertség (legalább az előállítási körzetben) 
 az előállítás és forgalmazás megléte. 



HÍR komplex  
hasznosítási stratégia 

 1. Hasznosítás a közösségi marketing eszközeivel 
 HÍR-es Íznapok,Vajdahunyadvár  2008-2012  
 OMÉK’2013 
 Terra Madre’2014  
 OMÉK’2015, Terra Madre’2015 
2. Hasznosítás az oltalmi lehetőségekkel 
  
 nemzeti (HÍR)   
  
 EU  (OEM, OFJ, HKT)  
 
3. Hasznosítás a vidékfejlesztési programokban  
 VFC, AVOP, ÚMVP, NVS, Darányi Ignác terv, VP 2014-2020 



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 



HÍR védjegy pályázat  
 
Pályázati felhívás letölthető: 
http://eredetvedelem.kormany.hu/hir-palyazati-felhivas, 
http://www.helyboljobb.hu/termeloknek/tamogatasi-es-
palyazati-lehetosegek/, 
Pályázat beadása és szakmai segítségnyújtás:  

FM Eredetvédelmi Főosztály HÍR titkárság: hir@fm.gov.hu 
A pályázat benyújtása folyamatos! 

 

http://eredetvedelem.kormany.hu/hir-palyazati-felhivas
http://www.helyboljobb.hu/termeloknek/tamogatasi-es-palyazati-lehetosegek/
http://www.helyboljobb.hu/termeloknek/tamogatasi-es-palyazati-lehetosegek/


Budapest    
Kossuth Lajos tér 11.    

1055 



HÍR védjegyes termékek’2015 

Zsibrita Pál Mezőberény, Akác, Napraforgó és Repceméz  

Csanád és Térsége Gazdakör,  
Makói zöldség/Makói petrezselyemgyökér 

Zwack Unicum Zrt.   
St. Hubertus gyógynövénylikőr specialitás 



Budapest    
Kossuth Lajos tér 11.    

1055 

HÍR védjegyes termékek’2015 

Orosházi paprikás 
vastag/vékonykolbász 
Hagyományosan érlelt 
Orosházi Kolbászklub 

Hagyományőrző Egyesület 

Orosházi fehér kenyér 
Csizmadia Lajosné 

Orosháza 

Mincsikék  
málnaszörpje 

Mincsik Miklós 
Gyöngyös  

Házi készítésű  
Bodzavirág szörp 

Kárász Rita 
Soltvadkert 

Tokaji Borecet furmintból és  
Tokaji  Borecet muskotályból 
Ko-Duett Kft, Bodrogkeresztúr 

 



HÍR védjegyhasználati szerződés 
• A Védjegyhasználó jogosult a HÍR védjegyet terméken, ill. csomagolásán  

használni.  
• A Védjegyhasználó a védjegyet díjmentesen használhatja, a 

védjegyhasználati szabályok szerint.  
• A Védjegyhasználó a védjegyjogosult részére évente egyszer köteles 

gazdasági adatokat szolgáltat. 
• A Védjegyhasználó köteles a termékleírásban foglaltakat betartani, 

rendszeresen önellenőrzést végezni és alávetni magát a megfelelés 
ellenőrzésnek.  

• A Védjegyhasználó hozzájárul   a termékleírás közösségi marketing 
kiadványokban való közzétételéhez.  



www.omek.itthon.hu 
www.helyboljobb.hu 

 

 

http://www.omek.itthon.hu/
http://www.helyboljobb.hu/


Budapest    
Kossuth Lajos tér 11.    

1055 



HÍR védjegyjogosult (FM) által nyújtott lehetőségek 

• A pályázat nyerteseinek bemutatkozása:  
• HÍRes Íznapok,Vajdahunyadvár  (2010,  2011 , 2012)  
• OMÉK 2013,  
• Terra Madre Világnap 2014, 
• OMÉK 2015 „Helyi Termék Éve” jegyében - HÍR gála   
• Terra Madre Világnap 2015 

• HÍR klub tagság 
• Rendszeres HÍRlevél és közösségi oldal 
• Szakmai segítségnyújtás (pl. védjegy, uniós oltalmi formák) 
• Tájékoztatás kiállítási, pályázati lehetőségekről 

• Közösségi marketingprogramokban való részvétel 
• Ingyenes vagy kedvezményes megjelenés kiállításokon 
• Kiadványokban, promóciós anyagokban való megjelenés  

• Hungarikum programban való részvétel (ajánlólevél értéktárban 
kerüléshez, pályázatokon előny) 



Közösségi Vándordíj a Hagyományos 
Termékekért 

HÍR védjegy díjátadás
  

HÍR Védjegyesek Klubja  

Magyar Pékek Fejedelmi Rendje 

Szövetség az Élő Tiszáért 

KKASE – Sajtkészítők Egyesülete 





További 
 információ 

a HÍR programról: 

e-mail:  hir@fm.gov.hu 

Földművelésügyi Minisztérium  
Eredetvédelmi Főosztály  
Eredetvédelmi Osztály 

HÍR Titkárság 

www.eredetvedelem.kormany.hu 

mailto:hir@fm.gov.hu
mailto:hir@fm.gov.hu
mailto:hir@fm.gov.hu
http://www.eredetvedelem.kormany.hu/
http://www.helyboljobb.hu/
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