
Hagyományok-Ízek-Régiók Program 
és uniós eredetvédelem a 

tejtermékek piacán  
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Pályázati feltételek 

• 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. 
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Pályázható termékek 

• Gabonafélék, malomipari 
termékek 

• Friss vagy feldolgozott gyümölcs 

• Friss vagy feldolgozott zöldség, 
gomba 

• Húsok, húskészítmények 

• Halászati termékek 

• Olajok és zsírok 

• Tejtermékek 

• Sütőipari termékek 

• Édesipari termékek 

• Száraztészták 
• Cukrászati termékek 
• Italok, beleértve a szörpöket  
• Fűszernövények, gyógynövények, 

ízesítők 
• Méz 
• Tájjellegű ételek: levesek; pörkölt, 

pásztor ételek; tésztafélék; egyéb 
•  

 Kivéve a borokat és 
ásványvizeket, továbbá a HÍR 
gyűjteményben „mézes pálinka” 
elnevezéssel szereplő terméket 
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HÍR védjegyhasználók régiónkénti megoszlása 

Észak- Magyarország

Észak-Alföld

Dél-Alföld

Közép- Magyarország

Közép- Dunántúl

Nyugat- Dunántúl

Dél-Dunántúl
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HÍR védjegy  használó termék 

Győ-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, 
Általános Művelődési Központja (2010. 

Lajta sajt 

Pálpusztai sajt 

Moson megyei (Ilmici) csemegesajt 

Óvári sajt 

Tea sajt 

Tebike Kft. Győr (2010) Lajta sajt 

Pálpusztai sajt 

Moson megyei (Ilmici) csemegesajt 

Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Rehabilitációs 
Majorsága, Miskolc (2013) 

Baráthegyi kecskesajt 

Maszlik Zoltán, Szente Nógrád megye (2013) Palóc tehéngomolya 
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Lajta sajt Csemege sajt Óvári sajt 

Pálpusztai sajt Tea sajt 
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HÍR gyűjteményben lévő tejtermékek 

–Körített túró – Észak-Alföld 

–Sonkasajt – Dél-Alföld 

–Gomolya, Juhtúró – Észak-Magyarország 

–Köményes sajt, Szekszárdi 
csemegesajt – Dél-Dunántúl 
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Nyugat-Dunántúl 

Csúcsos túró 
 

Derby kenhető, zsíros ömlesztett sajt 
 

Göcseji csemegesajt Lajta sajt 
 

Moson megyei csemege sajt 
 

Óvári sajt 
 

Őrségi kecskesajt 
 

Pálpusztai sajt 
 

Rögös túró 
 

Tea sajt 

Tejföl Zalai füstölt sajt 
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 Oltalom alatt álló eredet-megjelölés (OEM) 

 Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) 

 

• csoportosulás  

• földrajzi terület 

• használatban lévő elnevezés 

Uniós oltalom lehetősége 
 Földrajzi árujelzők 
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A TERMÉKLEÍRÁS 

1. A termék elnevezése 

2. A termék bemutatása  

3. A földrajzi terület meghatározása 

4. A földrajzi területről való származás igazolása  

5. A termék előállítási módja  

6. A termék és a földrajzi környezet kapcsolata  

7. Ellenőrző hatóságok/szervek 

8. Egyedi címkézési előírások 
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Az uniós bejegyzés főbb állomásai: 
 

•Nemzeti oltalom megszerzése 

•Közösségi oltalom iránti kérelem benyújtása 

•Észrevételek az Európai Bizottságtól: 1 év 

•Közzététel kifogásolásra: 6 hónap 

•Észrevételek a tagországoktól 

•Bejegyzés 
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Hagyományos különleges termékek 

Rögös túró 

• különleges tulajdonság 

• hagyományos alapanyag, összetétel vagy 
hagyományos előállítási/feldolgozási mód 

• legalább 25 éves múlt 

• egyedi elnevezés 

• csoportosulás 
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HÍR gyűjteményből Íz-régiók 

• Hagyományok megőrzése 

• Termékfejlesztés 

• Helyi termelők támogatása 

• Munkahelyek megőrzése 

• Munkahelyek teremtése 

• Környezetterhelés csökkentése 

• Környezettudatos vásárlás ösztönzése 

 

 

 

 

 

• a 

• Környezetterhelés csökkentése? 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/hagyomanyok 

 

Szegedyné Fricz Ágnes,  

agnes.fricz@vm.gov.hu  Tel: 79-53759 

 

Kuti Beatrix,  

Beatrix.kuti@vm.gov.hu Tel: 79-53481 
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