
20 • AGRÁRÁGAZAT • 2014. november • www.agraragazat.hu

AKTUÁLIS

Már ka vé de lem mel fog lal ko zó so ro za tunk leg utób bi cik ké ben a „Szen te si pap ri ka" és a „Te per tõs po gá -

csa” el ne ve zé sek uni ós ol ta lom alatt ál ló ere det-meg je lö lé sek és föld raj zi jel zé sek nyil ván tar tá sá ba tör -

té nõ be jegy zé sé rõl ad tunk hírt. Ak kor tett ígé re tünk höz hí ven most a be jegy zé sek kel kap cso la tos vál to -

zá sok ról szá mo lunk be.

Az új be jegy zé sek ered mé nye ként az uni ós nyil ván tar tás

im már 14 ma gyar ter mé ket tar tal maz. A Szen te si pap ri ka és a

Te per tõs po gá csa mel lett a Ka lo csai fû szer pap ri ka-õr le mény, a

Szõregi ró zsa tõ, a Ma gyar szürkemarha hús, az Al föl di ka mil la -

vi rág zat, a Gön ci kaj szi ba rack, a Sze ge di fû szer pap ri ka-õr le -

mény, a Sze ge di (té li)sza lá mi, a Bu da pes ti té li sza lá mi, a Csa bai

(vas tag)kol bász és Gyu lai (pá ros)kol bász, va la mint a Haj dú sá gi

tor ma és a Ma kói (vö rös)hagy ma sze re pel a nyil ván tar tás ban.

Kö vet ke zõ cím vá ro má nyo sunk a Rö gös tú ró, ami Ma gyar or szá -

gon má so dik ként kap hat ja meg a Ha gyo má nyos Kü lön le ges Ter -

mék oltalmat. 

Az Eu ró pai Bi zott ság je len leg 1.241 be jegy zett el ne ve zést

tart nyil ván. Az eu ró pai már ka vé de lem te rü le tén élen já ró or -

szá gok sor rend je nem vál to zott. To vább ra is az el sõ há rom or -

szág – Olasz or szág, Fran cia or szág és Spa nyol or szág – ren del ke -

zik az összes be jegy zés 53,3%-val. A be nyúj tott és köz zé tett ké -

rel mek mennyi sé gét néz ve sem mi nem ve szé lyez te ti ve ze tõ he -

lyü ket. Ez zel együtt ak ti vi tá suk to vább ra sem csökkent, idõrõl

idõre újabb és újabb kérelmeket nyújtanak be.

Cseh or szág és Len gyel or szág is mét he lyet cse rélt a lis tá ban,

most ép pen a len gye lek ke rül tek elõbb re. Szlo vá kia, Bul gá ria és

Lett or szág egy aránt két-két hellyel ja ví tott a ko ráb bi sor rend hez

ké pest. A ta valy jú li us 1-én, 28. uni ós tag or szág ként csat la ko zott

Hor vát or szág 2014-ben 14 új ké rel met nyúj tott be. Eb bõl is lát -

ha tó, hogy a hor vá tok ko moly lehetõséget látnak az uniós

eredetvédelemben. 

Az uni ós nyil ván tar tás há rom fé le ka te -

gó ri át tar tal maz: az eredet meg -

jelölést (OEM), a föld raj zi jel zést

(OFJ) és a ha gyo má nyos kü lön le -

ges ter mé kek (HKT) cso port ját.

Az OEM és az OFJ ún. föld raj zi

áru jel zõk. A ter mék el ne ve zé se

mind két eset ben két rész bõl áll: egy

föld raj zi egy ség ne vé bõl (pl. hely ség,

táj egy ség) és az élel mi szer ne vé bõl (pl. haj dú sá gi tor ma). Az

OEM rend szer a szi go rúbb, hi szen az ere det meg jelölés ese tén a

Már ka vé del mi si ke rek és ta nul sá gok
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Olaszország 266 11 20 297 275 273

Franciaország 217 3 23 243 232 229

Spanyolország 179 6 20 205 189 188

Portugália 125 0 13 138 133 128

Görögország 101 2 3 106 104 100

Németország 78 2 17 97 104 100

Egyesült Királyság 57 0 13 70 60 54

Lengyelország 36 0 1 37 36 37

Csehország 33 1 1 35 38 35

Szlovénia 20 3 3 26 20 20

Szlovákia 16 1 3 20 14 14

Belgium 15 1 3 19 16 13

Ausztria 14 0 3 17 14 14

Magyarország 14 0 1 15 14 13

Hollandia 10 1 4 15 10 9

Horvátország 0 1 14 15 0 0

Finnország 10 0 0 10 9 9

Dánia 6 2 0 8 8 7

Svédország 7 0 0 7 7 7

Litvánia 6 1 0 7 6 5

Bulgária 4 2 1 7 1 1

Írország 5 0 0 5 5 4

Luxemburg 4 0 0 4 4 4

Ciprus 2 0 2 4 3 3

Lettország 2 0 2 4 1 0

Románia 1 0 2 3 1 1

Észtország 0 0 0 0 0 0

Málta 0 0 0 0 0 0

Az ol ta lom alatt álló eredetmegjelölések és föld raj zi jel zé sek 
nyil ván tar tá sá nak hely ze te az Eu ró pai Uni ó ban

For rás: sa ját gyûj tés az Eu ró pai Bi zott ság „Door” adat bá zi sa alap ján,
2011-2012-2014
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ter mék elõ ál lí tá sá nak min den egyes lé pé se a meg ha tá ro zott föld -

raj zi te rü le ten kell, hogy tör tén jen. Az OFJ jel zés ese tén elég, ha

az elõ ál lí tás egyet len lé pé se tör té nik a jel zett föld raj zi te rü le ten.

A ké rel mek be nyúj tá sá nál te hát na gyon

meg kell fon tol ni, me lyik ka te gó ri át

és mi lyen le írás sal cé loz za meg a

ké rel me zõ az adott ter mék kel. In -

tõ pél da a ha zánk ban el sõ ként

uni ós be jegy zést (OEM) ka pott

„Sze ge di sza lá mi/Sze ge di té li sza -

lá mi” ese te. Ilyen el ne ve zés sel ere -

det meg je lölt (OEM) ter mé ket egy sze -

rû en nem gyár ta nak ha zánk ban. A ter mék -

le írás ban ugyan is az sze re pel, hogy az

elõ ál lí tás hoz

Bács-Kis kun, Csong rád, Bé kés, Haj dú-Bi har és Ba ra nya me -

gyék ben te nyész tett, és ezek ben a me gyék ben le vá gott, ún. sza lá -

mi-fél ser tés hasz nál ha tó fel. A ser tés ál lo mány azon ban annyi ra

le csök kent, hogy a fel té te lek nek meg fe le lõ fél ser té sek nem sze -

rez he tõk be olyan mennyi ség ben, amely mel lett az OEM ter mék

gyár tá sa ki fi ze tõ dõ len ne. A fo gyasz tók több sé ge nem is me ri az

ere det vé dett je lö lést, se an nak ér té két. Nem len né nek haj lan dó ak

meg fi zet ni a kis gyár tá si mennyi ség mi att ma ga sabb fo gyasz tói

árat. Az is mert sze ge di sza lá mi már ka ne ve sok kal is mer tebb itt -

hon, mint az OEM je lö lés len ne. Az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó In té -

zet (AKI) ál tal idén pub li kált, „Az Eu ró pai Uni ós és a nem ze ti

élel mi szer-mi nõ ség rend sze rek és véd je gyek hely ze te Ma gyar or -

szá gon” cí mû ki ad vá nyá ban le ír tak sze rint a ké rel met be nyúj tó a

ter mék le írás mó do sí tá sát ké szül be ad ni, és az or szág egész te rü -

le té re ki ter jesz te né az alap anyag ként fel hasz nált ser té sek

beszerzési helyét.

A har ma dik, ki sebb ka te gó ria a ha gyo -

má nyos kü lön le ges ter mé kek (HKT) 

cso port ja. A nyil ván tar tás ba ke rü -

lés hez ezek nek olyan kü lön le ges

tu laj don ság gal kell ren del kez ni ük,

amely egy ér tel mû en meg kü lön -

böz te ti az azo nos ka te gó ri á ba tar to -

zó más, ha son ló ter mé kek tõl vagy élel -

mi sze rek tõl. A ter mék nek a tag ál lam ok pi -

a cán ál ta lá ban egy nem ze dék nyi idõ tar tam nak te kin tett idõ (leg -

alább 30 év) óta bi zo nyí tot tan je len kell len nie. Ha gyo má nyos

alap anyag ból, össze té tel ben és ha gyo má nyos jel le gû elõ ál lí tás sal 

és/vagy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ezek a ter mé kek bár hol

elõ ál lít ha tók – nem kö tõd nek ki zá ró la go san va la mely föld raj zi

te rü let hez –, de csak az el fo ga dott le írás ban meg ha tá ro zott ha -

gyo má nyos alap anyag ok ból és/vagy ha gyo má nyos el já rás

alkalmazásával.

Az uni ós nyil ván tar tást ele mez ve szem be tû nik né hány ér de kes -

ség. A Vi rá gok és dísz nö vé nyek ka te gó ri á ban mind össze két

be jegy zett ter mék sze re pel: a ma gyar „Szõregi ró zsa tõ”

mel lett a bel ga „Gentse azalea”, az az a genti azá lea. A

föld raj zi áru jel zé sû Sö rök ka te gó ri á ban gya kor la ti lag há -

rom or szág ver seng: Cseh or szág nak és Né met or szág nak

9-9, míg az Egye sült Ki rály ság nak 2 ter mé ke sze re pel a

lis tá ban. A né me tek to váb bi 3 ké rel met nyúj tot tak be, köz te 

van az Oktoberfestbier is. A bel gák a Ha gyo má nyos Kü lön le -

ges Ter mé kek kö zött sze re pel te tik a sö re i ket, ahol je len leg öt fé -

le fo lyé kony ke nyér ka pott védjegyet. 

Az an go lok a shetlandi ju hok gyap ját, a gö rö gök a Khios szi -

ge tén ta lál ha tó gyógy ha tá sú gyan tá i kat vé det ték le. A fran ci ák

ter mé sze te sen be je gyez tet ték a hí res Provence-i le ven du la ola ju -

kat. Itt sze ret nénk fel hív ni a fi gyel met a ti ha nyi le ven du lá ra, csu -

pán szél jegy zet ként: az 1920-as évek kö ze pén Bittera Gyu la –

ko rá nak ne ves gyógy nö vény szak ér tõ je – te le pí tet te az el sõ le -

ven du la ül tet vényt Ti hany ban, egye ne sen Fran cia or szág ból ho -

zott sza po rí tó anyag gal. Ad dig Ma gyar or szá gon csak a kö zép ko ri 

ko los tor ker tek bõl is mer ték a le ven du lát. Ez volt az el sõ ipa ri cé lú 

nagy le ven du la ül tet vény-te le pí tés ha zánk ban. A ti ha nyi apát ság -

tól bé relt egy te rü le tet, azon pró bál ko zott meg a le ven du la ter -

mesz tés sel, fran cia min tá ra. Si ke rét bi zo nyít ja, hogy a Ti hany ban 

ara tott le ven du la il ló olaj-tar tal ma ma ga sabb volt, mint a fran ci áé. 

A ti ha nyi le ven du la si ke rét az is jel zi, hogy még a tõzs dén is je -

gyez ték és vi lág szer te szál lí tot ták. A má so dik vi lág há bo rú után a

vi lág hí rû le ven du lás pusz tu lás nak in dult, azon ban a 90-es évek -

ben fõ nix ként tá madt fel ham va i ból. A szubmediterrán ég haj lat,
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a dé li

fek vés és a vul -

ká ni alap kõ zet ma

is ki vá ló kö rül mé nye -

ket nyújt a ter mesz tés -

hez, ezek által vált a tihanyi

levendula mi nõ sé ge job bá,

mint a Franciaországban ter mesz -

tet te ké. Talán érdemes lenne fon to ló -

ra venni az új já é ledt magyar termék

uniós vé dett sé gé nek le he tõ sé gét.

Az AKI fent em lí tett ki ad vá nya rész le tes és át fo gó ké pet ad –

töb bek kö zött – az uni ós véd je gyek kel kap cso la tos ta pasz ta la tok -

ról is. Összes sé gé ben na gyon ve gyes a kép. Van nak olyan or szá -

gok, ahol jól tud tak él ni a véd je gyek bõl szár ma zó elõ nyök kel, és

ez az ér té ke sí tés emel ke dé sé ben is meg mu tat ko zik. El sõ sor ban

azok az or szá gok si ke re sek, ahol a föld raj zi ne vek vé del mé nek

hosszú idõ re vissza nyú ló ha gyo má nyai, kul tu rá lis gyö ke rei van -

nak, il let ve szá mos nem ze ti jog sza bályt hoz tak a föld raj zi áru jel -

zõk hasz ná la tá nak sza bá lyo zá sá ra és/vagy ko moly 

mar ke ting mun kát fek tet tek a véd je gyek is mert -

sé gé nek és el is mert sé gé nek nö ve lé sé be. A si -

ker te len ség vagy a várt ha szon el ma ra dá sá nak

leg fõbb okai kö zött a véd je gye ket tá mo ga tó

kom mu ni ká ció hi á nyos sá gai sze re pel nek. Mi vel a fo gyasz tók

túl nyo mó több sé ge egy elõ re nin csen tisz tá ban a véd je gyek je len -

té sé vel, ezért nem tud ja, hogy a vé dett ter mék pon to san mi ben

nyújt töb bet, mint an nak ha gyo má nyos ver seny tár sai. A kom mu -

ni ká ci ó ból hi á nyoz nak a va ló di, egy sze rû en meg fo gal ma zott

több let ér té kek. Ezek hi á nyá ban sajnos hiába bír a védjegy és így

a termék valódi ér ték több let tel, a fogyasztók ezt még akkor sem

ismerik fel, keresik tudatosan és nem utolsósorban fizetik meg,

ha egyébként az adott terméknek vásárlói.

Sa ját ta pasz ta la ta ink tel jes mér ték ben össze csen ge nek az AKI

ta nul má nyá ban le ír tak kal. Egy már ka vagy véd jegy lét re ho zá sa

csak az el sõ lé pés. Ha ezt nem kö ve ti egy meg ala po zott stra té gi á -

ra épü lõ, kö vet ke ze tes kom mu ni ká ció a meg cél zott vá sár lók irá -

nyá ba, az egyéb ként hi te les és ér té kes ter mék vagy szol gál ta tás is 

el ve szik a kí ná lat ban ta lál ha tó töb bi – eset leg gyen gébb mi nõ sé -

gû – ter mék vagy szol gál ta tás kö zött. 

(For rá sok: AKI, www.ec.europa.eu, Wikipédia)

Pó lya Ár pád - Varanka Ma ri ann
www.agrostratega.blog.hu 

Kategória OEM OFJ HKT Összesen (db)

Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva 136 203 0 339

Sajtok 182 36 5 223

Húsipari termékek (fõzve, sózva, füstölve stb.) 34 106 13 153

Friss hús (valamint vágási termék és belsõség) 38 107 2 147

Olajok és zsírok (vaj, margarin, olaj stb.) 109 15 1 125

Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények és egyéb pékáru 3 60 13 76

Egyéb termékek (fûszerek stb.) 31 18 4 53

Egyéb állati eredetû termékek (tojás, méz, különbözõ tejtermékek a vaj kivételével
stb.)

30 9 2 41

Friss hal, puhatestûek és rákfélék, valamint ezekbõl készült termékek 12 25 2 39

Sörök 0 20 6 26

Tészták fõzve vagy fõzés nélkül, töltve vagy töltelék nélkül 0 7 1 8

Illóolajok 3 0 0 3

Természetes mézgák és gyanták 2 0 0 2

Mustárpép 0 2 0 2

Virágok és dísznövények 0 2 0 2

Széna 1 0 0 1

Gyapjú 1 0 0 1

Összesen (db) 582 610 49 1241

A be jegy zett OEM, OFJ és HKT-termékek szá ma ka te gó ri án ként (áru osz tá lyon ként)

For rás: sa ját gyûj tés az Eu ró pai Bi zott ság „Door” adat bá zi sa alap ján, 2014. szep tem ber




