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A 79. OMÉK keretében 2019. szeptember 27-én a „Földrajzi árujelzők a versenyképesség 

szolgálatában” címmel szakmai rendezvényt szervezett az Agrárminisztérium, a Hegyközségek 

Nemzeti Tanácsával és a Pálinka Nemzeti Tanáccsal együttműködve. 

A konferencia szervezésének célja az volt, hogy a termelői közösségeknek szakmai segítséget 

nyújtson a földrajzi árujelzők uniós oltalma iránti eljáráshoz, továbbá rámutasson az oltalom 

megszerzéséből fakadó piaci előnyökre is. Ezt a cél szolgálta az Európai Bizottság meghívott 

szakértőinek tájékoztató előadásai a földrajzi árujelzők használatának jelentőségéről, 

továbbá a borok és a szeszes italok uniós oltalmi eljárásainak legújabb változásairól.  

A földrajzi árujelző oltalmat kérelmezők közül az elmúlt időszakban átmeneti nemzeti oltalmat 

szerzett 4 termék termelői illetve csoportosulásaik képviselői az ünnepség keretében vehették 

át a miniszteri elismerő okleveleket. 

A 79. OMÉK alkalmából meghirdetett Hagyomány és Innováció Díj az Agrárgazdaságban 

(HIDA) pályázaton eredményesen szereplők részére 4 elismerő oklevél átadására is sor került 

a rendezvényen. 

Tarpataki Tamás agrárpiacért felelős helyettes államtitkár megnyitójában elmondta, hogy 

a földrajzi árujelzős termékek értékesítése az Európai Unió teljes élelmiszer- és 

italexportjának több mint 15%-át teszik ki. A földrajzi árujelzők hozzáadott érték növelő 

hatása hozzájárul a termelők és az értéklánc egyéb szereplői számára a versenyképességük 

biztosításához a kiélezett piaci versenyben.  A földrajzi árujelzők hidat képeznek múlt és jövő 

között, a földrajzi helyhez köthető termelési kultúrára és a hagyományos tudás innovatív 

fejlesztésével fenntartható boldogulást biztosítanak a jövő generációja számára. A 

minisztérium célkitűzése, hogy az agrárgazdaság területén a termelői közösségek egyre több 

földrajzi árujelzős termékre nyújtsanak be oltalom iránti kérelmet és éljenek az oltalom 

nyújtotta lehetőségekkel, és élvezzék azok előnyeit. Ennek a célnak az elérése érdekében 

átfogó programot indított az Agrárminisztérium 2015-ben, amelynek keretében országszerte 

tájékoztató fórumokat tartottak a termelői közösségek számára, feltérképezték a földrajzi 

árujelző oltalomra alkalmas termékek körét és folyamatos szakmai segítséget nyújtanak a 

termelői csoportosulásoknak a termékleírások elkészítéséhez és kérelmeik benyújtásához. 
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Gál Péter, az AM Piacszervezési Főosztályának vezetője előadásban kiemelte, hogy a 

Földrajzi Árujelzők programjának eredményeként az Európai Unió által Magyarország 

számára jelenleg bejegyzett 58 földrajzi árujelző mellett további 27 földrajzi árujelző uniós 

oltalom iránti kérelmet nyújtott be Magyarország 2015 óta. Ezek között 2 bor, 8 regionális 

pálinka, 17 mezőgazdasági termékek és élelmiszer szerepel. Kiemelendő, hogy ez utóbbi 

rezsim alá tartozó agrártermékek esetében a benyújtott földrajzi árujelzők számát (17) 

tekintve az éllovas Franciaország, Olaszország, Spanyolország mögött Magyarország az 

előkelő 4. helyen áll. Az újabb kérelmeket a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) program, mint 

a földrajzi árujelzők előiskolája segíti, továbbá számítunk a Hungarikum Programmal való 

további együttműködésre. 

Bittsánszky Márton, az AM Termelői és Szakmaközi Szerveztek Osztályának vezetője 

előadásában aláhúzta, hogy a termelői csoportosulások megléte a földrajzi árujelzős oltalmi 

rendszerek eredményes működtetésének kulcspontja. A földrajzi árujelzők természetükből 

adódóan olyan csoportosulások köré szerveződnek, amelyek egy adott földrajzi területen 

egyesítik az érintett gazdasági szereplőket. Ezek a termelői csoportosulások meghatározzák a 

termékek jellemzőit, biztosítják a termékleírásnak való megfelelősséget, valamint fellépnek a 

jogi védelem érdekében és a fogyasztók felé való kommunikáció és promóciós tevékenység 

kialakításában. Ezért alapvető fontosságú a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó termelői 

csoportosulások szerepének megerősítése. 

Ezután az Európai Bizottság meghívott szakértőinek tájékoztató előadásai következtek: 

Valerie Dufour országkoordinátor az uniós földrajzi árujelzőkről tartott általános 

bevezetője után Németh Anikó bizottsági szakértő a bor termékleírások módosításának 

2019. január 14 óta érvényes új szabályait ismertette. Végül Kelemen-Zobor Enikő nemzeti 

szakértő a szeszes italok földrajzi árujelzőire vonatkozó új jogszabályok által bevezetett főbb 

változásokat mutatta be. 

Lédig Zoltán a Külgazdasági és Külügyminisztérium főosztályvezetője előadásában 

hangsúlyozta, hogy az EU harmadik országokkal folytatott szabadkereskedelmi tárgyalásai 

során is kiemelten kezeli az uniós oltalom alatt álló földrajzi árujelzők oltalmának 

érvényesítését, ezek során is fontosnak tartjuk a magyar érdekek hatékony képviseletét. 

A földrajzi árujelző oltalmat kérelmezők közül az elmúlt időszakban átmeneti nemzeti 

oltalmat szerzett Fertőd vidéki sárgarépa, Hegykői petrezselyemgyökér, Szegedi 

tükörponty és Derecske alma termelői az ünnepség keretében vehették át a miniszteri 

elismerő okleveleket. 

Az OMÉK keretében a Hagyomány és Innováció Díj az Agrárgazdaságban pályázat olyan 

termelők, előállítók számára lett meghirdetve, akik múlt élelmiszer hagyományait 

felhasználva, a mai kor technológiai vívmányainak alkalmazásával a mai kor igényeinek 

megfelelő terméket állítanak elő hagyományos alapanyagból. Összesen 22 darab pályázat 

érkezett, amelyekből bíráló bizottság választotta ki azokat a pályázatokat, amelyek 

elismerésben részesülnek. Miniszter úr a szeptember 26-i megnyitó ünnepségen adta át a 

nyertes pályázónak a HIDA díjat, valamint a két II. helyezettnek járó oklevelet. A szeptember 

27-i konferencia keretében Tarpataki Tamás helyettes államtitkár két-két pályázó részére 

példamutató társadalmi innovációs tevékenységéért, illetve teljes vertikumra kiterjedő 

innovációs tevékenységéért elismerő oklevelet adott át. 
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Az oklevéllel elismert pályázók tevékenysége ékes példája annak, hogy egy adott 

hagyományos és tájjellegű termék köré építve a közösségi tevékenységet, milyen kiváló 

eredményeket lehet elérni, ha a lelkesedés kitartó munkával és innovatív gondolkodással 

párosul. 

Az egyediséget hordozó, földrajzi területhez köthető minőségi jellemzőkkel rendelkező 

mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, italok olyan értékek hordozói, amelyeket nemcsak 

óvni, a jövő nemzedékek számára megőrizni kötelességünk, hanem termelésük 

fenntarthatóságát is biztosítanunk kell. Ebben a törekvésben a termelők a jövőben is 

számíthatnak a minisztérium szakmai támogatására. 


