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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 
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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 

3.2.1. Tájékoztatási és promóciós tevékenység 
támogatása 

Mit? Minőségrendszerekhez kapcsolódó  belpiaci 
tájékoztatást és promóciót 

Kit? Mezőgazdasági termelők csoportosulásait 



Nevesített nemzeti 
minőségrendszerek 

 



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 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 

 A HÍR védjegy program az eredetvédelem előiskolája! 



HÍR védjegy pályázat  

 

Pályázati felhívás letölthető: 
http://eredetvedelem.kormany.hu/hir-palyazati-felhivas 
 

Pályázat beadása és szakmai segítségnyújtás:  

 

FM Eredetvédelmi Főosztály HÍR titkárság: hir@fm.gov.hu 

 

A pályázatok benyújtása folyamatos! 
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HÍR védjegyjogosult (FM) által nyújtott lehetőségek 

• A pályázat nyerteseinek bemutatkozása:  
• HÍRes Íznapok,Vajdahunyadvár  (2010,  2011 , 2012)  
• OMÉK 2013, 2015, 2017! 
• Terra Madre Világnap 2014, 2015, 2016 

• HÍR klub tagság 
• Rendszeres HÍR-levél és HÍR közösségi oldal 
• Szakmai segítségnyújtás (védjegy, uniós oltalom) 
• Tájékoztatás kiállítási, pályázati lehetőségekről 

• Közösségi marketingprogramokban való részvétel 
• Ingyenes vagy kedvezményes megjelenés kiállításokon (OMÉK, IGW) 
• Kiadványokban, promóciós anyagokban való megjelenés  

• Hungarikum programban való részvétel esetében ajánlólevél 
• VP támogatási intézkedések iránti pályázatok esetében többletpontok 
• Tanyafejlesztési programban pályázók esetében többletpontok 



„Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” 
 

A földművelésügyi miniszter által kitűzhető díjakkal kapcsolatos miniszteri 
feladatokról szóló 9/2015. (V. 29.) FM utasítás módosításáról szóló 4/2016. 
(III. 23.) FM utasítás alapján a Földművelésügyi Minisztérium új díjat alapított 
„Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” néven. A díj elnyerésére a 
Minisztérium pályázati rendszert működtet.  

Pályázat beadására jogosultak: a hagyományos és tájjellegű termékek 
érdekében kiemelkedő, példaértékű eredményt felmutató települési és 
megyei önkormányzatok, önkormányzati társulások, társadalmi szervezetek. 

A pályázat közzétételének ideje: 2016. október 24.  

Benyújtási határidő: 2016. nov. 23. elektronikusan kozossegidij@fm.gov.hu és 
postai úton (2 példányban) 

http://eredetvedelem.kormany.hu/kozossegi-dij-a-hagyomanyos-
termekekert-dij-kdht-palyazat 

•   
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„Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” 

A pályázatok elbírálásnak szakmai szempontjai: 

1. kiemelkedő közösségi marketingtevékenység folytatása a 
hagyományos és tájjellegű termékek piacra jutásának 
elősegítésére; 

2. iparjogvédelmi oltalmi formák használata a hagyományos és 
tájjellegű termékek védelme érdekében; 

3. a szakma hagyományainak, ipartörténeti emlékeinek ápolása; 

4. szakmai ismeretek átadása a fiatal generáció számára; 

5. hagyományos termékekre alapozott helyi gazdaságfejlesztési 
stratégia, koncepció kidolgozása és megvalósítása, jó példák 
bemutatása a sokoldalú és fenntartható vidékfejlesztés 
területén.  

 



 
 

 

Terra Madre Világnap 

2016. december  8. Darányi Ignác terem  

Közösségi Díj átadása 

 

 

 

 

 

 

 

HÍR Gála 

Slow Food (Komótos Étkezés) közösségépítés 



 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

További  információ: 
Földművelésügyi Minisztérium  

Eredetvédelmi Főosztály  

Eredetvédelmi Osztály 

HÍR Titkárság 
e-mail:  hir@fm.gov.hu 

www.eredetvedelem.kormany.hu 
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