
 

 

Az Agrárminisztérium pályázati felhívása  

a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy használati jogának elnyerésére 
 

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) gyűjtemény oltalma érdekében a „Hagyományok-Ízek-

Régiók (HÍR)” megjelölést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala színes ábrás védjegyként 2002. 

március 12-én bejegyezte a nemzeti védjegylajstromba (lajstromszám: 172636). A védjegy 

jogosultja az Agrárminisztérium. A HÍR védjegy használati jog elnyerésére az Agrárminisztérium 

pályázati rendszert (továbbiakban: HÍR pályázat) működtet, amelyre a jelentkezés folyamatos. 

2017. december 31-ig 88 pályázó 170 termékével nyerte el a HÍR védjegy használatát. A nyertes 

pályázók a HÍR Védjegyesek Klubja tagjává válnak és részükre a Minisztérium szakmai 

tájékoztatást és segítséget nyújt a HÍR védjegy használatával kapcsolatban és a földrajzi árujelzők 

oltalma iránti kérelmeik benyújtásához.  

A pályázat célja: 

A HÍR védjegy használati jogának elnyerésével a hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági 

termékeink és élelmiszereink ismertségének növelése, az ilyen termékeket gyártók piaci 

lehetőségeinek bővítése, valamint a HÍR gyűjtemény hasznosítása és bővítése. 

A pályázat beadására jogosultak: 

Olyan termelők, előállítók vagy olyan csoportok (közösségek, civil szervezetek, szakmai 

érdekképviseletek stb. tekintet nélkül azok jogi formájára vagy összetételére), amelyeknek tagjai 

a HÍR gyűjtemény követelményrendszerének megfelelő terméket állítanak elő. Nem terjed ki a 

pályázat az élőállatokra, borokra és az ásványvizekre. 

Pályázat beadása az alábbiak szerint lehetséges: 

A) A pályázaton olyan hagyományos és tájjelegű termékkel és élelmiszerekkel lehet részt 

venni, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek: 

 Dokumentált történelmi múlt, legalább kétgenerációs (50 éves) ismertség 

 Hagyományos előállítási mód  

 Adott tájegységhez (település, régió stb.) kötődés 

 Az előállítás legalább egy eleme helyi, speciális tudáson alapul 

 Ismertség (legalább az előállítási körzetben) 

 Az előállítás és forgalmazás megléte 
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B) A pályázat a következő termékcsoportokra terjed ki:  

a) Gabonafélék, malomipari termékek 

b) Friss vagy feldolgozott gyümölcs 

c) Friss vagy feldolgozott zöldség, gomba 

d) Húsok, húskészítmények 

e) Halászati termékek  

f) Olajok és zsírok 

g) Tejtermékek 

h) Sütőipari termékek 

i) Édesipari termékek  

j) Száraztészták 

k) Cukrászati termékek 

l) Italok, beleértve a szörpöket  

m) Fűszernövények, gyógynövények, ízesítők 

n) Méz 

o) Tájjellegű ételek: levesek; pörkölt, pásztor ételek; tésztafélék; egyéb. 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok a következők: 

– jelentkezési lap;  

– termékleírás; 

– a terméket több oldalról bemutató, A5 méretű, színes fotók (legalább 300 dpi); 

– földrajzi árujelzővel ellátott termékek esetén: ellenőrző hatóság által kiállított hatósági 

bizonyítvány másolata. 

A pályázati felhívás és mellékletei letölthetők: 

https://eredetvedelem.kormany.hu/hir-palyazati-felhivas 

A pályázatok benyújtásának módja:  

A pályázatot postai úton vagy személyesen 1 eredeti és 1 másolati példányban kérjük 

benyújtani a következő címre: 

Agrárminisztérium,  

Piacszervezési Főosztály, HÍR titkárság 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

A pályázatot tartalmazó zárt borítékon kérjük a következő szöveg feltüntetését:  „ HÍR pályázat” 
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A postai feladást vagy a személyes benyújtást követően elektronikus formában (valamennyi 

dokumentumot Word formátumban, a képeket jpg formátumban, legalább 300 dpi bontásban) 

kérjük az AM Piacszervezési Főosztály – Földrajzi Árujelzők Osztálya – HÍR Titkárság 

hir@am.gov.hu e-mail címre is megküldeni. 

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos 

A beérkezett pályázatok szükség szerint, de évente legalább két alkalommal kerülnek bírálatra. 

 

A pályázat elbírálásának módja: 

A pályázatokat szakmai Bíráló Bizottság vizsgálja meg és bírálja el, a HÍR gyűjtemény 

követelményrendszerét alapul véve. A termékek érzékszervi bírálatához a pályázónak - a Bíráló 

Bizottság által megjelölt időpontban és helyszínen - mintát kell biztosítania. 

A HÍR védjegyhasználati szerződés nyújtotta előnyök: 

A nyertes pályázókkal az AM védjegyhasználati szerződést köt. A védjegyhasználati szerződés 

alapján a Védjegyhasználó a HÍR védjegyet díjmentesen használhatja. 

A HÍR védjegy használója jogosulttá válik a HÍR védjegynek önkéntes jelölési elemként való 

feltüntetésére az általa előállított termék jelölésén, valamint kapcsolódó reklámanyagain. A HÍR 

védjegyes termékek minél szélesebb körben való megismertetése érdekében a Minisztérium az 

általa szervezett kiállítások, rendezvények alkalmával kiemelt helyet, közösségi standot biztosít a 

védjegyhasználati jogot elnyert termelőknek, előállítóknak és csoportosulásoknak termékeik 

bemutatására, bizonyos esetben árusítására. A HÍR védjegyes termékleírásokat a Minisztérium 

közösségi marketing kiadványokban közzéteszi.  

  

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:  

Pallóné Dr. Kisérdi Imola osztályvezető – AM, Földrajzi Árujelzők Osztálya  

Tel: 06-1-795-1705 

e-mail: hir@am.gov.hu 
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