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EU minőségrendszerek

OEM: oltalom alatt álló

eredetmegjelölés
(PDO: Protected Designation of Origin)           

OFJ: oltalom alatt álló

földrajzi jelzés
(PGI: Protected Geographical Indication)

FÁ: földrajzi árujelző
(GI: Geographical indication) 

(szeszes italok esetében)
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= F ö l d r a j z i    
á r u j e l z ő k
Geographical Indications
(GIs)



Mikor látható el egy termék földrajzi árujelzővel?

1. Meghatározott 
földrajzi terület
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2. Egyedi termék+ 3. Kapcsolat az 1. 
és a 2. között

+ = OEM 
OFJ
FÁ

Szegedi téliszalámi 
(OEM)

Szatmári 
Szilvapálinka 
(FÁ)

Tokaj (OEM)



Vidéki szellemi 
tulajdonhoz fűződő 

jog  
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Garancia az 
eredetiségre

A helyi értékek védelme globális szinten

Attribútumok



Előnyök
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1. Jogérvényesítés a piaci forgalomban

2. Logó

3. Felár

4. Együttműködésre ösztönzés



Bejegyzés és oltalom

Az uniós nyilvántartásokban 3243 földrajzi árujelző szerepel, 
köztük 58 magyarországi

• Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek

• Borok

• Szeszes italok

• Ízesített borok

• 1544 nem uniós országbeli földrajzi árujelző megállapodások
alapján élvez oltalmat
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Forrás: az Agárminisztérium weboldala



Bejegyzett földrajzi árujelzők tagállamonként – 2019. 
augusztus

08/2019
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Bejegyzett földrajzi árujelzők tagállamonként – 2019. augusztus

08/2019
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Nyilvántartások
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2018-2019 
eAmbrosia 

public

5000 
földrajzi 

árujelzővel 
kapcsolatos 

dosszié

Földrajzi 
árujelzők 
– termelői 
csoportok

Reform

34 megállapodás

Borok – 2019. január

Szeszes italok – 2019. április

Reform (élelmiszerek, borok és 
ízesített borok) – 2020 

Harmonizáció

Egyszerűsítés

Az oltalom frissítése (internet és 
árutovábbítás)



A földrajzi 
árujelzőhöz 
kapcsolódó 

kérelem 
elkészítése: 
legfontosabb 

elemek



FÁ oltalma iránti kérelem: gyakorlati lépések

• Termelői csoport alakítása

• Megállapodás a termékleírásról

• A termékleírás összefoglalójának 
elkészítése: egységes dokumentum

• A kérelem benyújtása a tagállami 
hatóságokhoz
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A kérelem tartalma

• A kérelmező csoportosulás neve és címe

• A termékleírás 

• A termékleírásnak való megfelelést ellenőrző szervek

• Az egységes dokumentum

12



Egységes dokumentum

• A termékleírás 3–4 oldalas összefoglalója

• A Hivatalos Lapban minden nyelven közzétételre kerül

• Az oltalom érvényesítésének referenciapontja
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Az egységes dokumentum mintája

https://ec.europa.eu/info/publications/quality-schemes-applications-food-and-agricultural-products_en
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https://ec.europa.eu/info/publications/quality-schemes-applications-food-and-agricultural-products_en


Útmutató a kérelmezők számára az egységes 
dokumentum kitöltéséhez

Elérhető a DG AGRI 
weboldalán magyar 
nyelven:

https://ec.europa.eu/info/s
ites/info/files/food-
farming-
fisheries/food_safety_and_
quality/documents/guide-
to-applicants-of-single-
document_hu.pdf
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/guide-to-applicants-of-single-document_hu.pdf


Az Európai Bizottság által végzett vizsgálat
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A Bizottság megvizsgálja a kérelmet.

A kérelmezőnek kérdéseket tesz fel.

a nemzeti hatóságokon 
keresztül



Az Európai Bizottság által végzett vizsgálat
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Ha a dosszié teljes, az egységes dokumentum közzétételre kerül felszólalási 
eljárás céljából



Nyilvántartásba vétel
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Szakpolitikai weboldal 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/registration-name-

quality-product_hu

Jogszabályok

1151/2012/EU rendelet (Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek)
1308/2013/EU rendelet (Borok)
(EU) 2019/787 rendelet (Szeszes italok)
251/2014/EU rendelet (Ízesített borok)

Nyilvántartások

DOOR adatbázis 
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
eAmbrosia – a földrajzi jelzések uniós nyilvántartása
http://www.acceptance.ec.europa.eu/eambrosia/

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/registration-name-quality-product_hu
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
http://www.acceptance.ec.europa.eu/eambrosia/

