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MOTTÓ
„Dis-moi ce que tu 

manges,
je te dirai ce que

 
tu 

es.”
Mondd meg, hogy mit eszel 

s megmondom, hogy ki 
vagy.

Le Physiologie du Goȗt, Brillant-
 Savarin, 1825
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Témakörök
•

 
A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) Program 
és eredményei  

•
 

Védjegyek, földrajzi árujelzők és 
minőségrendszerek uniós és nemzeti 
szabályozása 

•
 

Jó
 

példák helyi termék védjegyekre



EUROTERROIRS Program
 

(1996: 4000
 

termék)



 
L’Inventaire du Patrimoine Culinaire de la France 
(890)



 
Traditional Foods from Britain (395)



 
Deutschlands kulinarisches Erbe

 
(300)



 
Inventário espanol de productos traditionales 
(532)



 
Inventário de los productos traditionais 
portugueses (351)

(number of products
in 1997)
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Hagyományok-Ízek-Régiók
 (HÍR) Program (1998-tól)

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.
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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

http://www.amc.hu/sites/default/files/
hir/hirprogram.pdf
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HÍR komplex 
hasznosítási stratégia

1. Hasznosítás a közösségi marketing eszközeivel
HÍRes Íznapok,Vajdahunyadvár  (2008-2012 között minden év 
augusztus végén) 

2. Hasznosítás az oltalmi lehetőségekkel

nemzeti (HÍR)  

EU  (OEM, OFJ, HKT) 

3. Hasznosítás a vidékfejlesztési programokban 
VFC, AVOP, ÚMVP

(Jóváhagyta az FVM vezetése 2002. dec. 2-án)
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A HÍR Program 
főbb eredményei II.

Pálinka  és a törkölypálinka elnevezés EU-s védelme 2004.05.01. 
Uniós oltalom alatt álló

 
szeszes ital földrajzi árujelzők (6):

•
 

Békési szilvapálinka
•

 
Gönci barackpálinka

•
 

Kecskeméti barackpálinka
•

 
Szabolcsi almapálinka

•
 

Szatmári szilvapálinka
•

 
Újfehértói meggypálinka

Nemzeti oltalom alatt álló
 

szeszes ital fldrajzi árujelzők (2)
•

 
Göcseji körtepálinka

•
 

Pannonhalmi törkölypálinka



A HÍR Program 
főbb eredményei II

 Magyar eredetmegjelölések,  földrajzi jelzések 
uniós oltalma (13) 

Hajdúsági torma (OEM)
Makói hagyma (OEM)
Gönci kajszibarack (OEM)
Szegedi paprika/ Szegedi 

fűszerpaprika őrlemény (OEM)
Szegedi szalámi/ Szegedi téliszalámi 

(OEM)
Alföldi kamilla (OEM) 
Kalocsai fűszerpaprika(OEM)

Budapesti téliszalámi (OFJ)
Csabai kolbász/ Csabai vastag 

kolbász (OFJ)
Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász 

(OFJ)
Magyar szürkemarhahús (OFJ)
Szőregi rózsatő

 
(OFJ)

Szentesi paprika (OFJ) 
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A HÍR Program 
főbb eredményei IV.

Hagyományos különleges termék uniós oltalom alatt
•

 
Tepertős pogácsa

•
 

Pozsonyi kifli

Garantáltan Hagyományos és Különleges Termék (MOSZI):
•

 
Szikvíz
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HÍR hasznosítási stratégia 
továbbfejlesztése 2006

Célkitűzés: A hagyományos és tájjellegű
 termékek piacrajutásának elősegítése, 

versenyképességük fokozása 
Stratégiai lépések: 
1)

 
HÍR védjegy bevezetése 

2)
 

A hagyományos élelmiszerek 
előállítására és forgalmazása vonatkozó

 előírások egyszerűsítése 
3)

 
Hagyományos termékek innovatív 
fejlesztése

 
(EU TRUEFOOD projekt)
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A
 

hungarikumok védelméről 
szóló

 77/2008. (VI.13.) OGY határozat 
1. Kinyilvánítja, hogy a hungarikumok megőrzendő, egyedülálló

 nemzeti értéket képviselnek. 
2. Felkéri a Kormányt, hogy a tudományos, kormányzati szervek, 

szakmai érdekképviseletek és a civil szervezetek bevonásával 
dolgozza ki a hungarikumok rendszerezését, vmint megőrzésük és 
hasznosításuk lehetőségeit. 

3. Felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg a Hagyományok-Ízek-
 Régiók gyűjtemény bővítésének, hasznosításának

 
a 

lehetőségeit és a határontúli, magyarlakta területeken való
 gyűjtőmunkához a szakmai segítségnyújtás lehetőségét.  

4. Felkéri a Kormányt, hogy ösztönözze az agrártermékek közösségi 
oltalmának a megszerzését.

5. A Kormány adjon tájékoztatást a fentiekről, valamint a hungarikumok 
fenntarthatóságáról és hasznosíthatóságáról  

(Magyar Közlöny 87. szám 2008. június 13.)
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HÍR védjegy pályázat
 2009


 

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
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az ugyanazon mezőgazdasági termékkel vagy 
élelmiszerrel foglalkozó

 
termelők vagy feldolgozók 

társulása tekintet nélkül annak jogi formájára vagy 
összetételére



 
a csoportosulásban más érdekelt felek is részt 
vehetnek



 
kizárólag olyan mezőgazdasági termék vagy 
élelmiszer tekintetében nyújthat be kérelmet, 
amelyet maga termel vagy állít elő

* földrajzi árujelző
 

oltalmára irányuló
 

esetben egyetlen 
természetes vagy jogi személy is, külön feltételeknek való

 megfelelés mellett

HÍR védjegyhasználati pályázat
 A csoportosulás*



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
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HÍR védjegy pályázat 
eredménye  (2009-2014)

A Bíráló
 

Bizottság által elfogadva112
 

termékleírás
Védjegyhasználati szerződések: 48 pályázó/112 termék (+5 új)
A pályázat nyerteseinek bemutatkozása: 
HÍRes Íznapok,Vajdahunyadvár  (2010,  2011 , 2012) hétvégéjén
OMÉK 2013
Terra Madre Világnap 2014. dec.9. FM, Darányi Ignác terem
Pályázati felhívás a kormány honlapján 
Beadási határidő: folyamatos
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/hagyomanyok-izek-regiok-

 program
 

(régi)
http://eredetvedelem.kormany.hu

 
(új decembertől)

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/hagyomanyok-izek-regiok-program
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/hagyomanyok-izek-regiok-program
http://eredetvedelem.kormany.hu/
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HÍResekHÍResek
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HÍR-esek
A HÍR védjegyes  termékek  Észak-Magyarországról

Aranyfácán sűrített paradicsom (2010)
Baráthegyi kecskesajt (2013)
Palóc tehén gomolya (2013)
Cigándi apróbéles (2014)
Szomolyai rövidszárú

 
mézédes fekete cseresznye (2012) 

Matyó
 

kalács és perec (2010)
Miskolci krumplis kenyér (2010)
Ostoros kalács (2013)

HÍR gyűjteményben szereplő
 

gyümölcsök Pest megyéből  
(Közép-Magyarország):

Ngymarosi szelídgesztenye
Nagymarosi málna
Szentendrei köszméte
Szentendrei-

 
szigeti szamóca  

Szobi ribiszke



A HUNGARIKUMOK törvényi   szabályozása
2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és 
a hungarikumokról
•magyar nemzeti érték

 
–

 
a magyarsághoz köthető

 felhalmozott és megőrzött  szellemi, anyagi, természeti, 
közösségi érték, vagy termék
•hungarikum

 
-

 
kiemelésre méltó

 
olyan nemzeti érték, 

amely jellemző
 

tulajdonságával, egyediségével, 
különlegességével és minőségével itthon és külföldön is 
a magyarság csúcsteljesítményét jelenti  



Nemzeti értékek, hungarikumok 
rendszere



HUNG‐2013   pályázati célterületek 
1)

 
Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, 

 rendszerezése, hungarikum gyűjtemények 
 fenntartása

2)
 

Nemzeti értékek és hungarikumok 
 tudományosan megalapozott kutatása, 

 elemzése, értékelése 

3)
 

Nemzeti értékek és hungarikumok kollektív 
 megismertetése, népszerűsítése hazai és 

 nemzetközi rendezvényeken, írott és 
 elektronikus kiadványokban



HUNG‐2013 
 nyertes pályázatok célterületenként 

 (135 támogatott pályázat összesen 241.373.000 Ft támogatás)

1)
 

Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, 
 rendszerezése, hungarikum gyűjtemények 

 fenntartása:  55 nyertes (civil szervezetek, 
 közöttük a Magyar Pékek Fejedelmi Rendje!)

2)
 

Nemzeti értékek és hungarikumok tudományosan 
 megalapozott kutatása, elemzése, értékelése: 11 

 nyertes (egyetemek, kutatóintézetek)

3)
 

Nemzeti értékek és hungarikumok kollektív 
 megismertetése, népszerűsítése hazai és 

 nemzetközi rendezvényeken, írott és elektronikus 
 kiadványokban: 69 nyertes (gazdasági  társaság, 

 önkormányzat, civil szervezet)



HUNG‐2014 pályázati célterületek

I.
 

Új értékek gyűjtése és azok értéktárba 
 kerülésének elősegítése

II.
 

Kiállítások/rendezvények szervezése és 
 megvalósítása 

III.
 

Kiadványok megalkotása, szerkesztése, 
 összeállítása, kiadása

Határidők: elektronikusan 2014. március 10.

Papíralapon postai úton: 2014. márc.13.



•
 

A I. támogatási célterületen
 

35 db pályázat 
mindösszesen 40.200.000,-

 
Ft,

•
 

A II. támogatási célterületen
 

48 db pályázat 
mindösszesen 62.300.000,-

 
Ft, 

•
 

A III. támogatási célterületen
 

30 db pályázat pedig 
mindösszesen 41.500.000,-

 
Ft támogatásban 

részesült.

Lakitelek, 2014. június 14.

HUNG-2014 B 
nyertes pályázatok célterületenként 



Lakitelek, 2014. június 14.



Lakitelek, 2014. június 14.



Lakitelek, 2014. június 14.



Oltalmi piramis 

V. EU 
oltalom

I. Helyi termék

II. HÍR Gyűjtemény

III. HÍR védjegy

IV. Nemzeti 
oltalom



Köszönöm a megtisztelő
 figyelmüket!

Pallóné Dr. Kisérdi Imola 
vezető főtanácsos, c. egyetemi docens 
 

                  
 
Földművelésügyi Minisztérium  
Eredetvédelmi Főosztály  
Eredetvédelmi Osztály 
  
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. 
levél:    1860 Budapest Pf.1. 
telefon: +36(1) 795 1705  
e-mail:  imola.kiserdi.pallone@fm.gov.hu 
www.kormany.hu 
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