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Mit adhat az eredetvédelem? 

• magasabb termelői jövedelem 

• hozzáadott érték növelése 

• a hozzáadott érték helyben marad 

• közösségalakítás 

• közösségi marketing alapja 

• termelési kultúra, hagyományok ápolása 

 



„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.” 

 

[Alaptörvény Alapvetés P) cikk (1) bekezdés] 



 
 
 

Földrajzi árujelző  

Eredetmegjelölés  Földrajzi jelzés  Földrajzi árujelző 



 

Eredetmegjelölések és földrajzi jelzések uniós oltalma 

Agrárpolitika-vidékfejlesztés 

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 
Borok  esetében a szölö 100%-a 

a termelés, feldolgozás vagy az 

előállítás valamelyik fázisában áll fenn. 

 

Borok esetében a szölö 85%-a 

                                        Mezőgazdasági termékek, élelmiszerek 
                                        Borok, 
                                        Ízesített borok 
                                        Szeszes italok 



Mg-i termék 
élelmiszer 

Bor Szeszesital 
Pálinka 

Izesített bor 

OEM 
 
 
OFJ 

OEM 
 
 
OFJ 
 

 
 
OFJ 

 
 
OFJ 
 

Az egyes oltalmi rendszerek az adott termékkör sajátosságaihoz igazodnak. Az 
uniós oltalom esetében lényeges, hogy a kérelemhez egy termékleírást kell 
mellékelni. 
Az EU-ban jelenleg az  uniós eredetvédelmi  oltalom csak a fenti termékek 
esetében lehetséges.  

Uniós eredetvédelmi rendszerek 
egységes uniós oltalom 

 



Védjegyek és földrajzi árujelzők 

Oltalom Védjegy Eredetmegjelölés 

Földrajzi jelzés 

Tárgya Megjelölés Földrajzi területhez kapcsolódó, a termékleírás szerint 

előállított termék 

Feltételei Megkülönböztethető  Az előállítás valamennyi szakasza (OEM), illetve  

legalább egy szakasza (OFJ) a meghatározott földrajzi területen  
történik. 

 

Borok esetében   

OEM – a szőlő 100%-a,  

az OFJ  - a szőlő 85%-a  

a meghatározott földrajzi területről származik. 

Jogosultja Bejelentő Termelői közösség 

Időtartama 10 év, amely 10 évenként  
korlátlanul megújítható   

Korlátlan 

Bejelentés SZTNH FM  



Magyar eredetmegjelölések,  földrajzi jelzések  

közösségi oltalma 

• Kalocsai fűszerpaprika(OEM) 
• Szegedi paprika/ Szegedi 

fűszerpaprika őrlemény (OEM) 
• Szegedi szalámi/ Szegedi téliszalámi 

(OEM) 

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

 

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

kolbász (OFJ) 
• Gyulai kolbász/Gyulai 

pároskolbász (OFJ) 

• Magyar szürkemarhahús 
(OFJ) 

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

 

 



Új bejelentések   

Nemzeti szakaszban 

Újfehértói meggy 

Szomolyai rövidszárú feketecseresznye 

Uniós szakaszban 

Makói petrezselyemgyökér 

Győr-Moson-Sopron megyei csemegesajt 



Oltalom alatt álló  bor eredetmegjelölések 

 (31)        

Badacsony 
Balaton-felvidék 
Balatonboglár 
Balatonfüred-Csopak 
Bükk 
Csongrád 
Debrői hárslevelű 
Duna 
Eger 
Etyek-Buda 
Hajós-Baja 
Izsáki Aranysárfehér 
Káli 
Kunság 
Mátra 
Mór 
Monor 

Nagy-Somló 
Somló  
Neszmély 
Pannonhalma 
Pannon  
Pécs 
Soltvadkerti Ezerjó 
Sopron 
Szekszárd 
Tihany  
Tokaj 
Tolna 
Villány 
Zala 
 
 
 



Oltalom alatt álló  bor földrajzi jelzések 

 (6)              

Balaton 
Balatonmelléki 

Duna-Tisza közi 
Dunántúli 
Felső-magyarországi 

Zempléni 



Uniós oltalom alatt álló pálinka 
eredetmegjelölések 

 

Kecskeméti barack pálinka 
Szatmári szilva pálinka 
 Szabolcsi almapálinka 
 Békési szilva pálinka  
Gönci barack pálinka 
Újfehértői meggypálinka 
 
Nemzeti oltalom 
Göcseji körtepálinka 
  

Pálinka 

 

Törkölypálinka 

Folyamatban lévő  eljárás  
Nemzeti szakaszban 
Vasi vadkörte pálinka  
Uniós szakaszban 
Pannonhalmi törkölypálinka 
Nagykunsági szilvapálinka 
Nagykunsági birspálinka 
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Gönci kajszi 
barack 

Gönci barack 
pálinka 

     Újfehértói 
meggypálinka 

Előkészületben  
 Újfehértói meggy 
Nagykörűi cseresznye + pálinka 
oltalom iránti kérelme  
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A termékleírás 
A termékleírás tartalmazza: 
• Az oltalomképes termék elnevezés 
• A termék leírása annak sajátos egyedi jellemzőivel 

együtt 
• Az érintett földrajzi terület lehatárolása 
• A termék tulajdonságának, hírnevének  
    a földrajzi területtel, a  földrajzi származással való 

kapcsolata, annak igazolása 
• A termékleírásnak való megfelelés nyomon 

követhetősége, ellenőrzése 
 



 

A kérelem elbírálásának nemzeti szakasza 

Az eljárás azonos a mezőgazdasági termékek, élelmiszerek  és a borok esetében. 

A szeszes italok esetében a  nemzeti oltalom alapján lehet igényelni az uniós oltalmat 

 

 
A kérelmet a Földművelésügyi 

Minisztériumhoz kell benyújtani  
és a kérelem  alaki vizsgálata 
után  

 
 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

vizsgálja, hogy a bejelentett 
földrajzi név nem ütközik-e más 
iparjogvédelmi jogába 

 
 
Földművelésügyi Minisztérium 
 

 

Földművelésügyi  Minisztérium 
A termékleírás véleményezése 
Magyar Eredetvédelmi Tanács (mg-i 

termékek,  élelmiszerek  és 
szeszesitalok esetében) 

Bor Eredetvédelmi Tanács (borok esetében), 
majd 

Közzététel (2 hónap) 
Felszólalás (akinek a termékleírás a jogos 

érdekeit sérti) 
A termékleírás jóváhagyása és továbbítása a 

Bizottsághoz 
 



 

A kérelem elbírálásának Bizottsági szakasza  

A beérkezett tagállami 
kérelem és termékleírás  

 

Közzététele az EU 
hivatalos lapjában 

Felszólalási eljárás 

    (más tagállamból és 
harmadik országból)  

 

 

 

 

Döntés az oltalomról 

 



Magyar eredetmegjelölések,  földrajzi jelzések  

uniós oltalma 

OEM OFJ 

Mezőgazdasági termék 
és élelmiszer 

  7 6 

Bor 31 6 

Pálinka Pálinka Törkölypálinka 
 +    5 
 Nemzeti oltalom  1 



Az Eredetvédelmi Program  

Cél: 

• Az uniós oltalom iránt bejeletett termékek 
számának növelése – szakmai segítségnyújtás  

• Az OEM és OFJ termékekben rejlő lehetőségek 
kihasználássának elősegítése 

• Az OEM és OFJ termékleírások módosításának 
segítése, ha szükséges  

 

 



Az Eredetvédelmi Program  

• 61 termék 

• Az Eredetvédelmi Munkacsoport már 

 18 termékleírást megtárgyalt  

 



Az eredetvédelmi program földrajzi 
árujelző jelöltjei (61) 

• Makói petrezselyemgyökér 

• Pannonhalmi törkölypálinka 

• Nagykunsági szilvapálinka 

• Nagykunsági birspálinka 

• Győr-Moson-Sopron megyei 
csemege sajt 

• Újfehértói fürtös meggy 

• Őrségi tökmagolaj 

• Szomolyai cseresznye 

• Abasári szőlőoltvány 

• Derecske alma 

• Békéscsabai cigánka 

• Csopak 

• Hadházi savanyúkáposzta 

• Hajdú liszt 

• Keceli meggy 

• Kecskeméti kajszi 

• Kevi kolbász 

• Mád 

• Magyar tarka szarvasmarhahús 

• Medgyesegyházi dinnye 

• Nagykörűi ropogós cseresznye 

• Vasi vadkörte pálinka 

• Kiskunsági mangalica kolbász 

• Magyar mangalica hús 

• Balatoni fogas 

• Baráthegyi kecskesajt 

• Csatárpusztai bikakolbász 

• Fertőd vidéki sárgarépa 

• Hegykői petrezselyemgyökér 

• Keleméri bárányhús 

• Kunhegyesi méteres kolbász 

• Kunsági trapista sajt 

• Kunsági tej 

• Nagykun rizs 

• Nagykun rizsliszt 

• Nagyrédei natúr kecskesajt 

• Tokaji borecet 

• Újszilvási pálinka 

• Káli mandula 

• Somogyi dió 

• Magyar akácméz 

• Debreceni páros kolbász 

• Etyeki sonka 

• Madarasi pálinka 

• Magyar fröccs 

• Jászsági nyári szarvasgomba 

• Trizsi fehér mák 

• Tuzséri alma 

 



Gyümölcsök az  Eredetvédelmi Programban 
• Újfehértói meggy 
• Szomolyai rövidszárú feketecseresznye 
• Nagykörű ropogós cseresznye 
• Budaőrsi őszibarack 
• Derecske alma, 
• Tuzséri alma 
• Kecskeméti kajszi 
• Keceli meggy 
• Kisvejkei kajszibarack 
• Szatymazi őszibarack 

 



Zöldségek  az  Eredetvédelmi Programban 

• Fertődvidéki sárgarépa 

• Hegykői petrezselyemgyökér 







Köszönöm a megtisztelő 

figyelmüket 
 


