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A hagyományos értékek, a hagyományos tudás 
védelme  napjaink legizgalmasabb társadalmi és jogi 
kérdése 

A Szellemi Tulajdon  Világszervezetében (WIPO) 2000 
óta egy kormányközi Bizottság tárgyalja ezeket a 
kérdéseket egy egységes szabályozás 
kialakításának  érdekében 

Biológiai Sokféleség Egyezmény 
8. cikkely  j) pont
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

Slow Food  (1986) -

 

tájfajták



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



Hagyományok-Ízek-Régiók 
HÍR Program 1998-tól

Célkitűzés: A magyar hagyományos és tájjellegű
 

élelmiszerek 
gyűjteményének létrehozása és gazdasági hasznosításuk elősegítése

HÍR Gyűjtemény követelményrendszere:
1.

 
dokumentált történelmi múlt, legalább kétgenerációs (50 éves) 
ismertség

2.
 

hagyományos előállítási mód 
3.

 
adott tájegységhez (település, régió

 
stb.) kötődés

4.
 

előállításának legalább egy eleme helyi, speciális tudáson alapul
5.

 
ismertség (legalább az előállítási körzetben)

6.
 

az előállítás és forgalmazás megléte.



A hagyományos termékek 
fejlesztésének eredménypiramisa

 
Ország

arculatának
erosítése

Választékbovítési 
lehetoség a kereskedelemben, vend é gl á t á sban 
A helyben megtermelt termékek helyben val ó 

nagyobb arányú felhasználása  

Gyártmányfejlesztési lehetoség az ipar sz á m á ra;
Kis-és középvállalkozások beind í t á sa;  

Az elmaradott térségekben munkahely-teremt é si lehetoség 

Vidékfejlesztési
programokban felhasználás;  

Turizmus fellendítése, a borutak 
mintájára ízutak szervezése  
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mintájára ízutak szervezése  



Oltalmi piramis 

V. EU 
oltalom

I. Helyi termék

II. HÍR Gyűjtemény

III. HÍR védjegy

IV. Nemzeti 
oltalom



HÍR komplex  hasznosítási stratégia

1. Hasznosítás a közösségi marketing eszközeivel (AMC) 
HÍRes ÍZnapok,Vajdahunyadvár
2009-2012 között augusztus utolsó

 
hétvégéjén. 

2013. évi OMÉK 
Hasznosítás az oltalmi lehetőségekkel

nemzeti (GHK, HÍR)  

EU  (OEM, OFJ, HKT) 

3. Hasznosítás a vidékfejlesztési programokban 
VFC, AVOP, ÚMVP



A HÍR Program  főbb eredményei I.

2001: HÍR Gyűjtemény (300 termékleírás)
2002:

 
HÍR védjegy bejegyzése az MSZH-nál
HÍR könyv 1. kiadása 

2003:
 

HÍR CD (HU)
HÍR könyv 2. kiadás

2004:
 

HÍR CD (EN, D
 

and HU) 
2005:

 
HÍR könyv 3. kiadás

2009: HÍR védjegy pályázat kiírása



A HÍR Program  főbb eredményei II.

2004: Pálinka elnevezés EU-s védelme  
2007: Szegedi téliszalámi (OEM)
2009: Budapesti téliszalámi (OFJ)

Hajdúsági torma (OEM)
Makói hagyma (OEM)

2010: Csabai kolbász (OFJ)
Gyulai kolbász (OFJ)
Szegedi paprika (OEM)

2013:
 

Tepertős pogácsa (HKT) 
A HÍR Gyűjtemény forrásul szolgál az uniós oltalom
kezdeményezéséhez.



HÍR védjegy pályázat  2009-től


 

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 védjegyhasználati pályázat  HÍR termékcsoportok

A pályázat a következő
 

termékcsoportokra terjed ki:
Gabonafélék, malomipari termékek
Friss vagy feldolgozott gyümölcs
Friss vagy feldolgozott zöldség, gomba
Húsok, húskészítmények
Halászati termékek
Olajok és zsírok
Tejtermékek
Sütőipari termékek
Édesipari termékek
Száraztészták
Cukrászati termékek
Italok, beleértve a szörpöket
Fűszernövények, gyógynövények, ízesítők
Méz
Tájjellegű

 
ételek



Észak- magyarországi Régió
A HÍR védjegyes  termékek:

Aranyfácán sűrített paradicsom (2010)
Baráthegyi kecskesajt (2013)
Palóc tehén gomolya (2013)
Miskolci krumplis kenyér (2010)
Ostoros kalács (2013)
Csipkebogyólekvár
Egri alma

HÍR védjegy eljárás folyamatban:
Lágy kecskesajt Nagyrédéről
Kőttes sütemény (Baskói hagyomány szerint)
Cigándi kásás káposzta
Őrségi tökmagolaj
Vízen kullogó



Pro
•a település (iskola) egészségi intézmény egyedi/közösségi döntésének esélye 

 arról, hogy bio közétkeztetést valósítson meg;
•a helyi termék beszerzés – ingyen közmunkaprogramokból termelt termékekkel 

 (költségvetési, nyereségességi okok, valamint személytelen, nem az ő
 

barátja, 

 gyereke eszi) segítik a vidék életképességét, a helyi gazdaságot, a közösséget. 
•A miniszter szerint nagyon fontos, hogy minőségi, nem utaztatott, helyi 

 termékekkel dolgozzanak a közétkeztetésben, ehhez kormányzati segítséget is 

 próbálnak nyújtani különböző
 

támogatásokkal.

Kontra
•A helyi beszerzés az Eu‐s jog szerint diszkriminatív. 
•Ma áralapú

 
a közétkeztetés. Az ár szempontú

 
beszerzés fokozottabban jelenik 

 meg a kiszerződött, profitorientált szolgáltató
 

cégek esetében.
•A közétkeztetés árai nem növelhetőek, a beszerzési árak alacsony szintje szinte 

 alapkövetelmény. Kevés a fizetőképes kereslet.



Köszönöm a megtisztelő
 figyelmüket
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