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HÍR védjegyes termelők éves adatszolgáltatása 

• A HÍR Védjegyhasználati Szerződés értelmében a védjegyhasználónak 
a védjegyjogosult részére évente egyszer gazdasági adatokat 
szükséges szolgáltatnia 

• A Földművelésügyi Minisztérium és az  Agrárgazdasági Kutató Intézet 
által közösen kidolgozott kérdőíven keresztül  

• AKI honlapjáról érhető el  

• 2012-től évente 

 



HÍR komplex hasznosítási stratégia 

• 1. Hasznosítás a közösségi marketing eszközeivel 

 HÍRes Íznapok, Vajdahunyadvár  (2008-2012)  

• 2. Hasznosítás a vidékfejlesztési programokban  

 VFC, AVOP, ÚMVP 

• 3. Hasznosítás az oltalmi lehetőségekkel 

 nemzeti (HÍR)   

 EU  (OEM, OFJ, HKT)      



EU eredetmegjelölések és földrajzi jelzések 
oltalmának célja  

A mezőgazdasági termelők és az 
élelmiszer-előállítók 

• egy adott termék minőségéért 
és jellemzőiért, illetve előállítási 
módjáért cserébe tisztességes 
jövedelemhez jussanak 

A fogyasztók  

• egyértelmű információkat 
kaphassanak a földrajzi 
származással összefüggő, sajátos 
jellemzőkkel bíró termékekről 

• ezek alapján vásárláskor megfelelő 
ismeretek birtokában tudjanak 
dönteni 

 



Interjúk az OFJ/OEM esélyes  HÍR védjegyes 
termelőkkel 

• FM-AKI közös üzemlátogatások, interjúk 

• Magyartarka marhahús, Kiskunsági mangalicakolbász, Baráthegyi 
kecskesajt, Szomolyai rövidszárú mézédes fekete cseresznye, Natúr 
kecskesajt   

• Szoros kapcsolat mutatkozott a termékek minősége és a térség 
földrajzi jellemzői között 

• A termék helyi jellegének megőrzése, elismertetése a fő cél 

• A termelők szakmai segítséget és támogatást igényelnek a 
termékleírás elkészítéséhez, a kérelem benyújtásához 

 

 



Fogyasztói ismertség  
az AKI 1013 fős, reprezentatív 2014-ben végzett felmérése alapján  

 

• A megkérdezettek mindössze egynegyede, 24,9 százaléka ismerte az uniós 
oltalmi formákat 

• Szükséges a földrajzi árujelzők fogyasztói ismertségének a növelése, mivel 
ezeknek a termékeknek a hozzáadott értéke a fogyasztói bizalmon alapul 

 

• További OEM/OFJ-re esélyes HÍR védjegyesek: Madarasi Pálinka; Fertőd 
vidéki sárgarépa, petrezselyemgyökér; Lajta sajt, Moson Megyei Ilmici 
Csemege sajt, Pálpusztai sajt; Palóc gomolya; Őrségi tökmagolaj  



Kérdőíves felmérés: 
Amit tudni szerettünk volna 
• Hogyan értékesítik a HÍR védjegyes termékeket? 

• Milyen módon tűntetik fel a HÍR védjegyet? 

• Milyen eseményeken vettek részt a termékekkel? 

• Miért vesznek részt a HÍR programban, és mennyire elégedettek ? 

• Milyen lépéseket tesznek a HÍR védjegy sikerességének növelése 
érdekében? 

• Potenciálisan alkalmasak-e az EU oltalmi formákra?  

• Milyen egyéb szolgáltatásra, külső segítségre lenne szükségük a HÍR 
termékek sikeressége érdekében? 



Akiktől kérdeztük és akik válaszoltak 

• 2015-ben kétkörös felmérés készült a HÍR védjegy felhasználók 
körében: 
• Első körben 50 csoportosulást, 

• Másodszorra ezek tagjait kérdeztük meg. 

• Összesen 36, nem minden esetben teljes, de érvényes kitöltés készült 
(76%-os válaszadási arány!), további válaszok is érkeztek a határidőn 
túl, ezeket a statisztikai feldolgozás során már nem tudtuk figyelembe 
venni.  

• A válaszokat SPSS programmal dolgoztuk fel. 



Hogyan értékesítik a HÍR védjegyes termékeket? 
 • A válaszadók 62,1 százaléka esetében 25 százalék vagy annál kevesebb a HÍR 

védjegyes termékek aránya az összes értékesítésből. 

• 13,7 százalék esetében: 40-50 százalék. 

• 10,3 százalék esetében: 78-80 százalék, 4 válaszadó esetében 100 százalék. 

 A védjegyes termékek értékesítésének változása az előző évhez képest (2014-2015 I.) 

 

1. Forrás: Termelői felmérés alapján az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán készült összeállítás 



A HÍR védjegyes termékek értékesítési csatornái 
• Továbbra is domináns a közvetlen értékesítés, a kisbolt, a vendéglátás, 

termelői piac a hagyományos, helyi termékek kiemelt csatornájának 
számít 

Az egyes értékesítési csatornákban jelen lévő termelők száma (2014-2015 I.) 

 

 

1. Forrás: Termelői felmérés alapján az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán készült összeállítás 



Milyen módon tűntetik fel a HÍR védjegyet? 
  

 

 

 

 

 

 

• Legmagasabbra az üzleti megjelenítést, az internetes hirdetést és a 
saját honlapon való hirdetés hatásosságát értékelték. 

A HÍR védjegy megjelenítési formái (2014-2015 I.) 

 

1. Forrás: Termelői felmérés alapján az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán készült összeállítás 



Milyen eseményeken vettek részt a termékekkel? 
 

• Nagyon aktív rendezvénylátogatást mértünk! 

• 22 válaszadó 145 rendezvényen vett részt. 

• A legtöbb rendezvény hasznosságát magasra, gyakran 
maximálisan értékelték a megkérdezettek. 

• A rendezvények 55,3 százaléka önköltséges volt. 

 

 



 
 

• Az elvárások minden esetben 
magasabbak voltak. 

• Legnagyobb különbségek az elvárás 
és eredmény között: 
• Értékesítés növelése, 

• Nyereség növelése, 

• Támogatási lehetőség kihasználása. 

 

Miért vesznek részt a HÍR programban, és mennyire 
elégedettek ? A HÍR programmal kapcsolatos előzetes elvárások fontosságának átlagai (2014-2015.I.) 

 

Forrás: Termelői felmérés alapján az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán készült összeállítás  

 
A HÍR programmal kapcsolatos elvárások teljesülésével való elégedettségek átlagai (2014-2015.I.) 
 

 

1. Forrás: Termelői felmérés alapján az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán készült összeállítás 



Mit tesznek a HÍR védjegyesek termékeik 
népszerűsítése érdekében? 

A HÍR védjegy népszerűsítésére szolgáló eszközök alkalmazása (2014-2015.I.) 

 

 

1. Forrás: Termelői felmérés alapján az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán készült összeállítás 



Továbblépési lehetőségek… 
• HÍR Védjegyesek Klubja: a válaszadók nagyon elégedettek a 

rendszeres hírlevéllel, a közösségi rendezvényeken való részvételi 
lehetőséggel (Terra Madre, OMÉK), a szakmai segítségnyújtással és a 
közösségi oldal (HÍR facebook oldal) működésével. 

• Iparjogvédelmi lehetőségek ismerete: nagyon gyenge!! 4-6 válaszadó 
ismerte a különböző lehetőségeket (bitorlás elleni fellépés, adatkérés, 
vámfigyelés, információ szerzés). 

 

 



Mennyire ismerik a HÍR védjegyesek az OEM, OFJ, 
HKT rendszereket? 
 
• Az OEM, OFJ rendszert a 

válaszadók kétharmada, a 
HKT-t jóval kevesebben, 43,7 
százalék ismeri. 

• Más földrajzi árujelzős 
termékek közül azokat a 
termékeket ismerik, ami a 
fogyasztók számára ismert, 
mert széles körben 
forgalmazott termék. 

A földrajzi árujelzővel rendelkező magyar termékek ismerete (2014-2015.I.) 

 

1. Forrás: Termelői felmérés alapján az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán készült összeállítás 



Potenciálisan alkalmasak-e az EU oltalmi formákra?  
 

A földrajzi árujelzők követelményeinek való megfelelés (2014-2015.I.) 

 

1. Forrás: Termelői felmérés alapján az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán készült összeállítás 



Teendők a HÍR program fejlesztése érdekében 

• HÍR-es terméket előállítók tevékenységének támogatása,  értékesítési 
lehetőségeik szélesítése 

• EU-s földrajzi árujelzők, hagyományos különleges termékek oltalmára 
ösztönzés 

• Információs rendszer, ezen belül a többi védjegyhasználóval való 
kapcsolatteremtés lehetőségének kialakítása 

• Kutatás, fejlesztés innovációs tevékenységek, képzések biztosítása a 
védjegyhasználók számára 

• További előállítók bevonása a programba 

• HÍR program megismertetése a fogyasztókkal, marketing erősítése 

 



Köszönöm a figyelmet!  

 


