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Az alacsony minőségű termékek kiszorítják a 
piacról a magas minőségű termékeket 

Akerlof, 1970 
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Monopolisztikus verseny 

van 
helyettesítő 

termék 

távoli 
helyettesítő 

termékek 

egyedi 
termékek 

magasabb ár 

homogén 
termékek 

heterogén 
termékek 

Carlton és Perloff (2003) 
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Az információs aszimmetria feloldása 

• bármely tényező, amely segíti a fogyasztót a termékek közötti 
különbségtételben 

• márkák 

• földrajzi árujelző 

• származási ország 

• fajtanév 

• stb. 
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Mit jelent a földrajzi árujelző? 
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földrajzi 
árujelző 

emberi 
hagyományok 

természeti 
tényezők 

termelési 
kultúra 

hírnév 

közösség 



A földrajzi árujelzők és a minőség 
minőségi 
szint 

karakter 
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Földrajzi árujelzők típusai 

eredetmegjelölés 

• valamely táj, helység, kivételes esetben 
ország neve, 

• olyan termék megjelölésére használatos, 
amelynek 

• különleges minősége, hírneve vagy egyéb 
jellemzője 

• kizárólag vagy lényegében 

• az adott földrajzi környezet, az arra 
jellemző természeti és emberi tényezők 
következménye 

földrajzi jelzés 

• valamely táj, helység, kivételes esetben 
ország neve, 

• olyan termék megjelölésére használatos, 
amelynek  

• különleges minősége, hírneve vagy egyéb 
jellemzője 

• lényegileg 

• ennek a földrajzi származásnak 
tulajdonítható 
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Földrajzi árujelzők vs. védjegyek 

• kollektív jogosultság 

• szigorú helyhez kötöttség 

• nem forgalomképesek 
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Uniós oltalmi rendszerek 

mezőgazdasági 
termékek és 
élelmiszerek 

borászati 
termékek 

szeszesitalok 
ízesített borászati 

termékek 

1151/2012/EU 
rendelet 

1308/2013/EU 
rendelet 

110/2008/EK 
rendelet 

251/2014/EU 
rendelet 

OEM, OFJ 
 
Hagyományos 
Különleges 
Termék (HKT) 

OEM, OFJ 
 

kizárólag OFJ 
 
Nemzeti oltalom 
iránti kérelem a 
Szellemi Tulajdon 
Nemzeti 
Hivatalához 

kizárólag OFJ 
 
Jelenleg nincs 
uniós oltalommal 
bíró termék 
Magyarországon 
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Védett földrajzi árujelzők (36+2) 

Badacsony 
Balaton 
Balatonboglár 
Balaton-felvidék 
Balatonfüred-Csopak 
Balatonmelléki 
Bükk 
Csongrád 
Debrői Hárslevelű 
Duna 
Duna-Tisza közi 
Dunántúl 
Eger 
 

Etyek-Buda 
Felső-Magyarország 
Hajós-Baja 
Izsáki Arany Sárfehér 
Káli 
Kunság 
Mátra 
Monor 
Mór 
Nagy-Somló 
Neszmély 
Pannon 
Pannonhalma 
 

Pécs 
Somlói 
Sopron 
Szekszárd 
Tihany 
Tokaj 
Tolna 
Villány 
Zala 
Zemplén 
 
Csopak* 
Soltvadkerti * 
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* Nemzeti oltalom alatt álló földrajzi  árujelzők 

Borászati termékek 



Védett földrajzi árujelzők (8+8) 
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Szeszesitalok 

Pálinka Homokháti őszibarack pálinka* 

Törkölypálinka Nagykörűi cseresznyepálinka* 

Békési Szilvapálinka Nagykunsági Szilvapálinka* 

Gönci Barackpálinka Madarasi birspálinka* 

Kecskeméti Barackpálinka Nagykunsági birspálinka* 

Szabolcsi Almapálinka Pannonhalmi törkölypálinka* 

Szatmári Szilvapálinka Sárréti kökénypálinka* 

Újfehértói meggypálinka Vasi vadkörte pálinka* 

* Nemzeti oltalom alatt álló földrajzi  árujelzők 



Védett földrajzi árujelzők (14+13) 
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* Nemzeti oltalom alatt álló földrajzi  árujelzők 

Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek  
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Több földrajzi árujelző 

Kanonizált 
büszkeségeink 

• Hungarikum 

• Nemzeti értéktár 

• Megyei értéktár 

• HÍR 

Eddig látókörbe nem 
került oltalomképes 

nevek 
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Lezárult az uniós eljárás- uniós oltalom alatt áll 

1. Makói petrezselyemgyökér (OFJ) 

2. Monor/Monori (bor) (OEM) 
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Nemzeti eljárás előkészítés alatt 

Nemzeti eljárás folyamatban 

Lezárult a nemzeti eljárás 

Lezárult az uniós eljárás 



Lezárult a nemzeti eljárás- nemzeti oltalom alatt áll 

3. Akasztói szikiponty  

4. Balatoni hal  

5. Budaörsi őszibarack  

6. Csopak/Csopaki   

7. Győr-Moson-Sopron megyei csemege 
sajt  

8. Homokháti őszibarack pálinka 

9. Jászsági nyári szarvasgomba  

10. Keleméri bárányhús 

11. Madarasi birspálinka 

12. Nagykörűi cseresznyepálinka   

13. Nagykörűi ropogós cseresznye  

14. Nagykun rizs  

15. Nagykunsági birspálinka  

16. Nagykunsági szilvapálinka  

17. Őrségi tökmagolaj  

18. Pannonhalmi törkölypálinka  

19. Sárréti kökénypálinka 

20. Soltvadkerti  

21. Szilvásváradi pisztráng  

22. Szomolyai rövidszárú feketecseresznye  

23. Tuzséri alma  

24. Újfehértói meggy  

25. Vasi vadkörte pálinka  
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Nemzeti eljárás előkészítés alatt 

Nemzeti eljárás folyamatban 

Lezárult a nemzeti eljárás 

Lezárult az uniós eljárás 



A nemzeti eljárás folyamatban 
Kifogásolási eljárás alatt 

26. Fertőd vidéki sárgarépa 

27. Hegykői petrezselyemgyökér 

28. Szegedi tükör ponty 

 

Kifogásolásra előkészítve 

29. Csatárpusztai szürkemarhahús  

30. Derecske alma 

 

Kérelem benyújtva 

31. Kevi Kolbász 

32. Medgyesi dinnye 

33. Tokaji borecet 
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Nemzeti eljárás előkészítés alatt 

Nemzeti eljárás folyamatban 

Lezárult a nemzeti eljárás 

Lezárult az uniós eljárás 



Nemzeti eljárás előkészítés alatt 

34. Hortobágyi ponty 

35. Keceli meggy 

36. Kecskeméti kajszi 

37. Kőszeg/Kőszegi (bor) 

38. Pannonhalmi levendula 

39. Pannonhalmi levendulaolaj 
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Nemzeti eljárás előkészítés alatt 

Nemzeti eljárás folyamatban 

Lezárult a nemzeti eljárás 

Lezárult az uniós eljárás 
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Pozícionálás 

Hegybor, falubor, 
Superior/prémium 

Régiós borok 

Generikus tömegborok 

Dűlős borok 
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A földrajzi árujelző és a minőség 

minőségi 
szint 

karakter 
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Pozicionálás 

Hegybor, falubor, 
superior/prémium 

Régiós borok 

Generikus tömegborok 

Dűlős borok Egy-egy körülhatárolt 
dűlő bora 

Jól meghatározott 
borminőség, egységes stílus 

Többé-kevésbé egységes 
stílus 

Költségminimalizálás 
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Pozicionálás 

Hegybor, falubor, 
superior/prémium 

Régiós borok 

Generikus tömegborok 

Dűlős borok • egyediség 
• ár 
• pozicionálás 
• szabályok szigora 
• borstílus 

meghatározottsága 
 

• „minden bor belefér” 
• piaci részesedés 
• rugalmasság 
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A földrajzi árujelzők egyéb hasznai 

• promóció: 
• 1308/2013/EU (bor) 

• 1144/2014/EU 

• VP 3.2.1 

• működtetés: VP 3.1.1 

• földforgalmi törvény: elővásárlás és előhaszonbérlet 

• Hungarikum 
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Mit adhatnak a földrajzi árujelzők? 

• magasabb termelői jövedelem 

• hozzáadott érték növelése 

• a hozzáadott érték helyben marad 

• közösségalakítás 

• közösségi marketing alapja 

• termelési kultúra, hagyományok ápolása 
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Köszönöm a figyelmet! 
 

www.gi.gov.hu 
www.gi.kormany.hu  

met@am.gov.hu 

bet@am.gov.hu 

 


