
A földrajzi eredetvédelemi rendszer 
Franciaországban és az eredetvédett 
francia kertészeti termékek szerepe 

a francia és európai uniós piacon 

Somogyi Norbert 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ 



Miért jó az eredetvédelem?  

• egy vidék jellegzetes termékét körültekintően 
termelve, védve a hamisításoktól, 
utánzatoktól, megfelelő „marketing-háttérrel” 
a kommersz termékekhez képest jelentős 
felárral lehet értékesíteni a piacon 

• elsősorban a minőségre, és nem a 
mennyiségre kell törekedni! 



Az eredetvédelmi rendszer gyökerei 

• A XX. század első évtizedeinek borválságai 

• 1935-ben a „Loi Capus” és a décret-loi du 
30 juillet 1935 alapján megalakul a Comité 
National des Appellations d'origine des vins 
et des eaux-de-vie  

• Décret du 16 juillet 1947: megalakul az 
Institut National des Appellations d'Origine 
des vins et des eaux-de-vie (még nem 
hatóságként) 



Az INAO 

• Ordonnance 2006-1547 du 7 décembre 2006 sur le régime des labels de 
qualité et des appellations d'origine, ennek értelmében: 

• 2011. december 31-én megszűnt a boroknál a VDQS (vin délimité de 
qualité supérieure) kategória, 

• Az INAO-ból (Institut national des appellations d'origine) Institut national 
de l'origine et de la qualité (INOQ) lett, 

• Az AOC-szindikátusok ODG-ké váltak (organismes de gestion) 



Előnyök a termelőknél 

• a megkülönböztetett minőségű élelmiszerek 
előállításával komoly többlet-jövedelem érhető 
el, ami a termelőnél marad! 

• érdemi fogyasztói kör építhető köré, 

• minden második termelő legalább egy árujelzőt 
használ! 

 



Előnyök a fogyasztóknál 

• A „normál, jó” szintnél lényegesen magasabb 
minőségű terméket kap a fogyasztó, 

• A termék egy konkrét földrajzi egységhez és 
termelői közösséghez köthető, 

• Nem tömegtermékről van szó, 

• A megismertetésben nagy szerepe van az 
oktatásnak és a közétkeztetésnek! 



Ugyanazon termék, többféle védelem 



A fő francia árujelzők 

• Appellation d’origine controlée (AOC) 

• Biológiai termelésből származó termék (AB) 

• Label Rouge, a „piros árujelző” 

• CQ (Criteres Qualité Certifié) 

• VF (viandes de France) franciaországi hús 

• az uniós földrajzi eredetvédelmet (még) nem 
szerzett francia termékek esetében továbbra is 
él és használható az AOC megjelölés  

 



Uniós eredetvédelem – AOP, IGP, AB 

• Az AOP és IGP gyakorlatilag a korábbi francia 
AOC-rendszer „uniós változata” 

• Ez részben igaz az AB (agriculture biologique), 
azaz biotermelési árujelzőre is, ám itt a francia 
logó jóval ismertebb, mint az uniós 



Statisztika: AOC/AOP 
• AOC-borok, pálinkák, almabor, rum: legkevesebb 360 

appellations; AOC-borok: a francia termelés 48,9 %-a 
AOC (a Cognac-ot és Amargnac-ot nem számítva) 

• AOC-tejtermékek: 45 sajt, 3 vaj, 2 tejszín – 2010-ben a 
Cantal, a Comté, a Reblochon és a Roquefort jelentette 
az AOC/AOP sajtok mennyiségének a felét, 18-21 ezer 
termelő, 1,5 milliárd € H.T+ÁFA árbevétel, tehéntej 85 
%, juhtej 12 %, kecsketej 3% 

• Egyéb AOC-termékek (45 db): 14 zöldség-gyümölcs, 13 
olíva és olívaolaj, 7 hús, 2 szárnyas, 3 hentes szárazáru, 
2 méz, 1 halászati termék, 1 fűszer (őrölt paprika!), 1 
takarmány, 1 illóolaj, 11 ezer termelő, 160 millió €+ÁFA 
árbevétel 



Statisztika: Label Rouge 

• 400 fölött van a regisztrált termékleírások és a 
hozzájuk kapcsolódó előállítási követelmény-
rendszerek száma, 

• Ezek közül 250-nél is több a hús, baromfi, 
fölvágott és hentes szárazáru (INAO 2013-as 
adatok) 



Statisztika: oltalom alatt álló földrajzi jelzés 
(IGP/OEF és STG) 

• 117 francia élelmiszer-IGP létezik, ezeknek több 
mint fele húskészítmény 

• -35 szárnyas, 25 hús, 28 gyümölcs, zöldség és 
gabonaféle, 7 tejtermék, 9 hentesáru, 3 hal és 
puhatestű, 2 méz, 1 tojás, 2 tészta, 1 mustárpép, 
3 pék- és cukrásztermék, 1 só 

•  Borok és almaborok: 74 IGP-bor és 2 IGP-
almabor 

• Spécialité Traditionnelle Garantie (STG): 1 hal és 
puhatestű 



Label Rouge – a „piros védjegy” 

• az eredetvédett borok megjelölését nem 
számítva a legrégebbi és talán a legismertebb 
minőségi árujelző  

 

• a hangsúly nem a földrajzi eredet 
megjelölésén, hanem a magas és 
utánozhatatlan minőségen van,  

• a gyakorlatban nagyon szoros földrajzi eredet-
megjelölés is tartozik hozzá 



Label Rouge – ahol minden elkezdődött 

• Komoly kormányzati támogatással jött létre a 
hatvanas évek elején, cél a francia mezőgazdasági 
termelés egyre iparszerűbbé válása ellenére 
biztosítani egyes teremékek kiemelkedően magas 
minőségét és a kommersz árutól való 
megkülönböztetésüket 

• Az első termékek a tanyasi csirkék voltak (Landes, 
Périgord, Loué) 

• 1965 óta működő rendszer, az első volt a minőségi 
árujelzők között 

 



Az árujelző létének, működésének 
lelke: a termelői szindikátus 

(organismes de défense et de gestion, 
ODG) 



Intézményi háttér: az INAO 

• INAO (Institut national des appellations 
d’origine), azaz a Nemzeti Eredetvédelmi 
Intézet - ő az a hivatalos partner, aki a 
kezdeményezéseket befogadja és azokat 
törvényi védettségben is részesíti 

http://www.inao.gouv.fr/


Egyéb árujelzők 

• CQ (Criteres Qualité Certifié) 

• VF (viandes de France) franciaországi hús 



Biológiai termesztés - AB 
• 2013. végén 1 millió ha fölött a bio 
•  2013-ban 25 467 termelő, 2014. május 15-én már 26 500 

fölött van a számuk 
• 12 577 földolgozó, kereskedő és importáló  
• 2013. közepén 9%-kal volt nagyobb a bio területe, mint egy 

évvel korábban,  
• 2013 végén 129 888 ha átállás alatt, ebből 60 ezer fölötti az 

utolsó éves, 
• A teljes mezőgazdasági termelésen belül a bio a művelt terület 

3,93%-a, a gazdaságok 5,4 %-a és a mg-i munkahelyek 7 %-a 





Közösségi marketingeszközök 



Közösségi marketingeszközök, 
márkajelzések 



Több árujelző „együttállása” 



Több árujelző együttes használata 

• A vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, 
hogy egy termék egyszerre viseljen Label 
Rouge-védjegyet és uniós földrajzi 
eredetvédelmet tanúsító logót,  

• de kizárja a Label Rouge és az AOC-megjelölés 
párhuzamos használatát, 

• az AB megjelölés használható mással együtt 









Különböző árujelzőkkel ellátott 
termékpaletta egy cégen belül 



Hivatalos árujelző nélkül elismert 
földrajzi kötődés 



Különleges, összetett árujelzők 



Földolgozott termékek 



Mit lehet még AOP-paprikából készíteni? 







Minőségi árujelzővel ellátott 
alapanyagok használata 



A példa ragadós – eredetvédelem az 
afrikai országokban… 





Food Quality Label - Tunisia 

• Cél: az adott termék esetében a fogyasztói 
bizalom erősödése, a piacra jutási lehetőségek 
javulása és a piac szegmentálódása 

• harissa, halkonzerv, palackozott olívaolaj és 
datolya (’Deglet nour’ fajta)  

• a minősége kiemelkedő legyen és hordozzon 
sajátos, különleges jelleget 



Food Quality Label - Tunisia 

• Magasabb minőség, megkülönböztethető a 
kommersz árutól, 

• ismert lehet az alapanyag származása, 

• garantált annak frissessége,  

• hagyományos receptúra alkalmazása, 

• a termékpálya szervezettsége javítható, 

• a jövedelem igazságosabban elosztható,  

• biztosítható a nyomonkövethetőség és az 
élelmiszer-biztonság 





Köszönöm a figyelmet! 


