A Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívást tesz közzé
a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy használati jogának elnyerésére
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 Hagyományok-Ízek-Régiók gyűjtemény
hasznosítása és bővítése.
Előzmények:
A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) program a Nyugat-Európában - francia
kezdeményezésre – a 90-es években futó Euroterroirs (Európa Vidékei) program hazai
adaptációja, mely a Földművelésügyi Minisztérium (FM) kezdeményezésével 1998-ban
indult el. A program eredményeként létrejött Magyarország hagyományos és tájjellegű
mezőgazdasági termékeinek és élelmiszereinek gyűjteménye (a továbbiakban: HÍR
gyűjtemény) abból a célból, hogy e speciális termékek gazdasági hasznosítása lehetővé
váljon.
A 2000. december 31-én lezárt HÍR gyűjteményben 300 jellegzetesen magyar, illetve
különleges regionális élelmiszeripari termék (zöldségek, gyümölcsök, húsipari termékek;
sütőipari termékek; italok, tejtermékek, édesipari, cukrászati, és malomipari termékek,
fűszerek és száraztészták), továbbá növény- és állatfajta szakmai-történeti leírása
található.
A 2009. év folyamán kezdetét vette a HÍR gyűjtemény aktualizálását, valamint bővítését
célzó hasznosítási program, amelynek működtetője a FM. E program keretében
folyamatosan pályázható a HÍR védjegy használati jogának elnyerése.
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 termék megfelel az alábbi követelményeknek:
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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.

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 pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
–
–
–
–

jelentkezési lap;
termékleírás (1 sz. melléklet);
a terméket több oldalról bemutató, A5 méretű, színes fotók;
földrajzi árujelzővel ellátott termékek esetén: ellenőrző hatóság által kiállított
hatósági bizonyítvány másolata.
A jelentkezéshez szükséges anyagok a HÍR titkárságról beszerezhetők.
A pályázati dokumentumokat kérjük, hogy elektronikusan töltsék ki.
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatokat szakmai Bíráló Bizottság vizsgálja meg és bírálja el, a HÍR gyűjtemény


Kivéve a borokat és ásványvizeket, továbbá a HÍR gyűjteményben „mézes pálinka” elnevezéssel szereplő terméket,
tekintettel arra, hogy ez az elnevezés már nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak.
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követelményrendszerét alapul véve. A termékek érzékszervi bírálatához a pályázónak - az
Bíráló Bizottság által megjelölt időpontban és helyszínen - mintát kell biztosítania.
Az eredményes pályázó a pályázati felhívásnak megfelelő termék(ek) esetében
jogosulttá válik a HÍR védjegynek az általa előállított terméken, annak csomagolásán,
továbbá a kapcsolódó reklámanyagokon való feltüntetésére. A Minisztérium által
szervezett kiállítások, rendezvények alkalmával kiemelt helyet, közösségi standot biztosít
a védjegyhasználati jogot elnyert termelőknek, előállítóknak és csoportoknak termékeik
bemutatására, bizonyos esetben árusítására, a HÍR védjegyes termékek minél szélesebb
körben való megismertetése érdekében.
A nyertes pályázókkal a FM védjegyhasználati szerződést köt. A védjegyhasználati
szerződés rögzíti, hogy a Védjegyhasználó a HÍR védjegyet díjmentesen használhatja.
A pályázatok benyújtásának helye:
Földművelésügyi Minisztérium
Eredetvédelmi Főosztály, HÍR titkárság
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
hir@fm.gov.hu
A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos
A beérkezett pályázatok szükség szerint, de évente legalább két alkalommal kerülnek
bírálatra.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton vagy személyesen 1 eredeti és 1 másolati példányban kérjük
benyújtani, valamint a postai feladást vagy a személyes benyújtást követően elektronikus
formában (valamennyi dokumentumot Word formátumban, a képeket jpg formátumban)
kérjük az hir@fm.gov.hu e-mail címre is megküldeni. A pályázatot tartalmazó zárt
borítékon kérjük a következő szöveg feltüntetését: „HÍR pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Pallóné Dr. Kisérdi Imola – Földművelésügyi Minisztérium
Tel: 06-1-795-1705
e-mail: hir@fm.gov.hu
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