
1 
 

 

Általános szabályzat 

- 

Ister-Granum Régiós Védjegy 

 

  

 

 

Készítette:  

Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

www.istergranum.eu 

2022. 



2 
 

Tartalomjegyzék 

 

BEVEZETÉS ............................................................................................................................................... 3 

I. A VÉDJEGY MEGHATÁROZÁSA, ALAPELVEI, ÉRTÉKEI ...................................................................... 3 

a. Az Ister-Granum Régióhoz való kötődés hitelessége .................................................................. 4 

b. Az Ister-Granum védjegyet használók társadalmi, környezeti, gazdasági felelősségvállalása .... 4 

II. A VÉDJEGY KIALAKÍTÁSA, TÁRSADALMASÍTÁSA .............................................................................. 4 

III. AZ ISTER-GRANUM RÉGIÓ LEHATÁROLÁSA ................................................................................. 5 

IV. A VÉDJEGY GRAFIKAI ÁBRÁZOLÁSA ÉS HASZNÁLATA .................................................................. 6 

a. Az Ister-Granum Régiós Védjegy tulajdonosa ............................................................................. 6 

b. Arculati Kézikönyv ....................................................................................................................... 7 

c. Az Ister-Granum Regionális Helyi Termék Védjegy megjelenítése ............................................. 7 

V. A VÉDJEGY NYÚJTOTTA ELŐNYÖK ................................................................................................... 8 

VI. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK ............................................................... 9 

VII. SZAKMA SPECIFIKUS SZEKTOROK .............................................................................................. 11 

a. Szakma specifikus szabályzatok ................................................................................................. 11 

VIII. A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA, A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG MEGSZERZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE ..... 11 

a. Szervezeti felépítés .................................................................................................................... 12 

b. A védjegyminősítési eljárás lépései, a védjegyhasználati jog megszerzése .............................. 13 

c. A védjegyhasználati jog megújítása........................................................................................... 14 

d. Monitoring, a védjegy használatának ellenőrzése .................................................................... 14 

e. A védjegyhasználati jog megszűnése ........................................................................................ 15 

IX. NYILVÁNTARTÁS ........................................................................................................................ 15 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉS ....................................................................................................................... 15 

XI. KAPCSOLATTARTÁS, ELÉRHETŐSÉGEK....................................................................................... 16 

 

 

 

 

  



3 
 

BEVEZETÉS 

 

Az Ister-Granum EGTC kedvezményezettként vesz részt az INTERREG SK-HU Program keretében 

megvalósuló CB_Brand (Cross-border brand building) című, SKHU/1802/3.1/049 azonosítószámú 

projektben. 2015-ben Magyarországon bejegyzésre került már az Ister-Granum Helyi Termék Védjegy, 

a projekt keretei között 2022-ben ez Szlovákiában is regisztrálásra került, annak érdekében, hogy 

biztosítsák a helyi termékek magas színvonalát, valamint népszerűsítsék a fogyasztók körében a 

termékeket, így erősítve meg a helyi termelők piaci pozícióját. 

I. A VÉDJEGY MEGHATÁROZÁSA, ALAPELVEI, ÉRTÉKEI 

A régiós jellegű, „ISTER-GRANUM” védjegyet azok a termelők, terméket 

előállítók, és szolgáltatók használhatják, akik a régiós minősítési rendszer 

előírásainak megfelelnek, és a minősítés alapdokumentumai alapján a 

Szenátus a használati jogot számukra biztosítja.  

A Védjegy az Ister-Granum Régió több, mint 100, részben magyarországi, 

részben szlovákiai településeinek esszenciája, mely magában hordozza azt 

az értéket, melyet ez a térség őriz, és tovább kíván adni az utókornak. Ez a bevezetésre kerülő Védjegy 

garantálja a határon átnyúló régióban a helyi alapanyagokból előállított termékek magas színvonalát, 

erősíti a helyi-és térségi identitást, növeli a piaci versenyképességet és társadalmi felelősségérzetet, 

miközben a határ két oldalán élő termelők- szolgáltatók-fogyasztók kapcsolatát is elősegíti. 

Az Ister-Granum Régiós védjegy garantálja, hogy a helyi elvek, érdekek mentén formálódhasson ki az 

adott térségre vonatkozó minősítési feltételrendszer. Határon átnyúló régiós jellegénél fogva pedig 

térségi eszközökkel tudja segíteni a helyi, vidéki értékek megőrzését, fenntartását, erősítését. A térségi 

minőség túlmutat egy szabályozott minőségen és az eredet megjelölésen. A térségnek azt az erősödő 

közösségi felelősségvállalását jelenti, amely nagyobb hangsúlyt fektet a kapcsolatok minőségére. 

Előtérbe helyezi például a termelők és a fogyasztók közötti együttműködések erősítését, a férfiak és 

nők közötti, a területek közötti, a termelők és szolgáltatók (legyenek azok mezőgazdasági, kézműves, 

turisztikai vagy más szolgáltatások), kapcsolatok fokozott egymásra épülését. Dinamikus és 

fenntartható egyensúlyhoz vezet a környezet és az emberi tevékenységek között, a környezettel 

harmonikus és kedvező az emberi egészségre, kapcsolatokra. Célja az Ister-Granum régiót összefogó 

területi, közösségi identitás és a társadalmi felelősségvállalás erősítése, illetve a régióra jellemző 

minőségi termékek és szolgáltatások előtérbe helyezése, jelentős értékként való elfogadtatása a piac 

szereplőivel. 
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a. Az Ister-Granum Régióhoz való kötődés hitelessége 
 

 A védjeggyel szembeni alapvető elvárás a hitelesség. Bármely – akár egyetlen egy - résztvevő valótlan 

állítása, annak jóhiszemű elfogadása a teljes régióra kihat. Ezért feltétlen elvárás a védjegy használóival 

szemben a megadott jellemzőkben, paraméterekben történő negatív irányú változás azonnali közlése, 

akkor is, ha ez a védjegyre való jogosultságának elvesztését eredményezi. Hitelességünk, a védjegy 

hitelessége közös felelősség! 

b. Az Ister-Granum védjegyet használók társadalmi, környezeti, gazdasági 

felelősségvállalása 
 

A védjegyet használó vállalkozásoknak, szervezeteknek garantált felelősséget kell vállalniuk azért, hogy 

a védjeggyel minősített termékeik, szolgáltatásaik, egyéb értékeik vonatkozásában a jogszabályi 

megfelelőségen túl az Ister-Granum régióban közösen meghatározott védjegy használati feltételeket 

magukra nézve elfogadják, ezért teljesítéséért felelősséget vállalnak. 

 

II. A VÉDJEGY KIALAKÍTÁSA, TÁRSADALMASÍTÁSA 

 

A védjegy kialakításának folyamata során prioritásként volt kezelve a helyi társadalmi szereplőkkel való 

egyeztetés és konzultációs lehetőség, valamint véleményük kikérése az alábbi módszerekkel:  

• Az elmúlt, felkészítő évek során több ízben is lehetősége nyílt a szervezetnek helyi 

termelőkkel, szolgáltatókkal konzultálniuk, így kialakult egy társadalmi elképzelés a 

védjegy bevezetésével kapcsolatosan.  

• Az első terveket műhelymunkák alkalmával – 2022. februárjában Esztergomban és a 

szlovákiai Szőgyénben is megszervezésre került workshop a témában – ismertette az Ister-

Granum EGTC a helyi termék védjegyet érintő részleteket, amely mellett jó példák 

bemutatására is sor került, valamint lehetőség nyílt szakmai eszmecserére: a résztvevők 

elmondhatták véleményüket, és megfogalmazhatták javaslataikat akár személyesen, akár 

a későbbiekben írásban. A találkozók meghirdetése weboldalon, facebookon, direkt e-

mailes megkereséssel, valamint telefonos egyeztetéssel is zajlott, lehetőséget adva a minél 

szélesebb körű társadalmi egyeztetésnek.  
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• Tanulmányút – utazás az Alpokalja-Fertő-tájra – keretei között ismerhették meg a részt 

vevő termelők/szolgáltatók a jó példákat, és egy megfelelő felkészültséggel bevezetett, 

működőképes és rentábilis helyi termék védjegyet. 

• Megtörtént a helyi termék védjegy logo grafikai frissítése is, amelyet a tervezése óta eltelt 

7 év alatt megváltozó trendek indokoltak. 

• A fenti vélemények, javaslatok beépítésével elkészült a dokumentumok munkaanyagai, 

melyet a Minősítő Bizottság tagjai is megkaptak és véleményeztek; közreműködésükkel 

immár a társadalmi és a szakmai szempontok is véglegesedtek, melyet a 2022 októberében 

megrendezésre kerülő 2 műhelymunka alkalmával ismertetett az Ister-Granum EGTC a 

résztvevő termelőkkel/szolgáltatókkal.  

III. AZ ISTER-GRANUM RÉGIÓ LEHATÁROLÁSA 

 

A Ister-Granum Eurorégióhoz – jelen Általános Szabályzat elkészítésekor (2022.) – 53 magyarországi és 

49 szlovákiai település önkormányzat csatlakozott. A védjegy használat birtoklásáért az ezen területen 

működő termék/szolgáltatás előállítói nyújthatnak be regisztrációs kérelmet, illetve egyedi elbírálás 

alá esnek a régió határai mentén fekvő (10 km-es távolságban) településeken működők.  

 

I. ábra: Az Ister-Granum Eurorégió tagtelepülései (2022.) 

Magyar települések az Ister-Granum Eurorégió területén: 
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Annavölgy Epöl Leányfalu Perőcsény Szob Verőce 

Bajna Esztergom Leányvár Piliscsaba Szokolya Visegrád 

Bajót Ipolydamásd Letkés Piliscsév Tahitótfalu Zebegény 

Bernecebaráti Ipolytölgyes Máriahalom Pilisjászfalu Tát  

Csolnok Kemence Márianosztra Pilismarót Tésa  

Csobánka Kesztölc Mogyorósbánya Pilisszántó Tinnye  

Dág Kismaros Nagybörzsöny Pilisszentkereszt Tokod  

Dorog Kisoroszi Nagymaros Pilisszentlászló Tokodaltáró  

Dömös Kóspallag Nagysáp Sárisáp Úny  

Dunabogdány Lábatlan Nyergesújfalu Süttő Vámosmikola  

 

Szlovák települések az Ister-Granum Eurorégió területén (először a szlovák, zárójelben a magyar 

nevük): 

Bajtava (Bajta) Gbelce (Köbölkút) Kuraľany (Kural) 
Nová Vieska 
(Kisújfalu) 

Sikenička 
(Kisgyarmat) 

Bátorové Kosihy 
(Bátorkeszi) 

Hronovce (Lekér) Leľá (Leléd) Nýrovce (Nyírégó) Strekov (Kürt) 

Belá (Béla) Chľaba (Helemba) Ľubá (Libád) Obid (Ebed) Svodín (Szőgyén) 

Bielovce (Ipolybél) 
Ipeľský Sokolec 
(Ipolyszakállos) 

Lontov (Lontó) 
Pastovce 

(Ipolypásztó) 
Šalov (Garamsalló) 

Bíňa (Bény) 
Kamenica nad/Hronom 

(Garamkövesd) 
Malá nad/Hronom (Kicsind) 

Pavlová 
(Garampáld) 

Šarkan 
(Sárkányfalva) 

Bruty (Bart) Kamenín (Kéménd) Malé Kosihy (Ipolykiskeszi) 
Pohronský Ruskov 

(Oroszka) 
Štúrovo (Párkány) 

Búč (Búcs) 
Kamenný Most 
(Kőhídgyarmat) 

Malé Ludince (Kisölved) 
Radvaň nad 

Dunajom 
(Dunaradvány) 

Veľké Ludince 
(Nagyölved) 

Čata (Csata) Keť (Érsekkéty) Moča (Dunamocs) Rúbaň (Fűr) Zalaba (Zalaba) 

Dubník (Csúz) 
Kravany nad/Dunajom 

(Karva) 
Mužla (Muzsla) Salka (Ipolyszalka) Želiezovce (Zselíz) 

Farná (Farnad) Kubáňovo (Szete) Nána (Nána) 
Sikenica 

(Pedszektergenye) 
Sikenička 

(Kisgyarmat) 

 

IV. A VÉDJEGY GRAFIKAI ÁBRÁZOLÁSA ÉS HASZNÁLATA 

a. Az Ister-Granum Régiós Védjegy tulajdonosa 
 

• Név: Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás 

• Székhely: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.  

• Grafikai ábrázolása: 
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II. ábra: A Helyi Termék Védjegy grafikai ábrázolása 

 

b. Arculat 
 

A Védjeggyel kapcsolatos dokumentációk köre 2022-ben grafikai elemekkel bővült; ezek 

megjelenítéseit akár matrica, akár felköthető vignetta formájában minden védjegy-használónak 

kötelező alkalmaznia minősített termékein, hiszen ez által biztosítható az egységesség.  

A grafikai elemek jelen Általános Szabályzat 1. sz. mellékletében találhatóak meg, az Ister-Granum 

EGTC célul tűzte ki maga elé, hogy a közeljövőben elkészüljön az Arculati Kézikönyv, mely a grafikai 

elemeken kívül tartalmazni fogja a színkódokat, a betűtipográfiát, a logo alkalmazását névjegykártyán, 

borítékon, levélpapíron, mappán, díszdobozon, csomagolópapíron, különféle reklámtermékeken, 

védjegy használati igazoláson. A tervek szerint termékcsoportonként külön kerül majd megjelenítésre 

a logo alkalmazási módozatai (élelmiszereken, kézműves termékeken, boros üvegeken címkeként és 

külön emblémaként).  

 

c. Az Ister-Granum Regionális Helyi Termék Védjegy megjelenítése 

 

A helyi terméket előállító szolgáltató a Helyi Termék Védjegyet kizárólag azon termékein jelenítheti 

meg, melyet a Minősítési Bizottság javaslata alapján a Szenátus elismert, és amely termékek 

vonatkozásában az Ister-Granum EGTC az Együttműködési Megállapodást megkötötte pályázóval.  

A Védjegyet a terméken, vagy annak csomagolásán az 1. sz. mellékletben, majd a későbbiekben az 

Arculati Kézikönyvben meghatározottak szerint kell elhelyezni, a fogyasztó által jól látható, és könnyen 

azonosítható helyen és módon.  
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V. A VÉDJEGY NYÚJTOTTA ELŐNYÖK 

Az Ister-Granum Régió számára 

✓ egységes arculat, megjelenés - könnyű felismerhetőség 

✓ márkaépítés – márkaértékek tudatosítása: lokalitás, tudatosság, minőség, közösség 

✓ a védjegy a minőség garanciája - bizalom, mely a termelőben és a fogyasztóban is kialakul 

határon átnyúló termékjelzés 

✓ működő értékesítési rendszer kialakítása, újragondolása 

✓ régióban élők elérése – ők a rendszeres fogyasztók, állandó vásárlásaikkal lehetnek jelen a 

helyi termékek piacán, turisták elérése – ajándék-és emléktárgyak vásárlásával  

✓ megélhetési stabilitást jelent az IG régióban lakó termelők részére 

✓ közösségépítés, közösségfejlesztés: helyi termelők összegyűjtése, adatbázis kialakítása, 

információáramlás biztosítása a termelők között 

✓ helyi turizmushoz, helyi turisztikai szereplőkhöz való közvetlen kapcsolódási lehetőség 

✓ helyi szereplőkön keresztül generált fogyasztói igény növekedése, befolyásolása 

✓ a tudatos vásárlás előnyeinek ismertetése, mindkét célcsoport tudatos vásárlóvá 

edukálása 

✓ Kiskosár vásárlói közösséghez való csatlakozás lehetősége  

✓ piacok létrehozása/generálása/meglévő termelői piacok felmérése, termékek logisztikája, 

piacra segítése 

✓ helyi gazdaság segítése 

✓ (eddig kevésbé létező) régiótudat kialakulása – identitás, közös földrajzi tájegység 

hiányában mindez nem valósulhatott meg eddig 

A fogyasztók részére 

✓ minőséget képviselnek a termékek/szolgáltatások 

✓ helyben termelt, rövidebb értékesítési út, nem szállítják hosszadalmasan 

✓ helyi gazdaságot erősíti, munkahelyet teremt 

✓ erősíti az identitástudatot: „Ide tartozol” 

✓ hagyományos, tradicionális, értéket közvetít 

✓ különleges vásárlói élményt ad 

✓ közvetlen kapcsolat biztosít a termelővel, „ellenőrzés”-i lehetőség 

✓ ismerjük a történetét, egyáltalán: története van, „tudod, mit eszel” 

✓ egészségesebb, jobb ízű 
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A csatlakozó termékelőállítók/szolgáltatók számára 

 

✓ A pályázó védjegy-használati jogot kap, valamint hozzáférést nyer a védjegy címkékhez, 

amelyet a termékein elhelyez.  

✓ Az Ister-Granum EGTC védjegyes tagjai számára meg kívánja könnyíteni a termékek (új) 

piacokra való kijutását új értékesítési csatornák felkutatásával, bevonásával 

✓ A networking lehetőségeivel élve garantálja a kapcsolatrendszer bővítését, a hálózat 

kiépítésével határon belül, és határon túl is.  

✓ A csatlakozással könnyebbé válik a szakmai, valamint az egyes rendezvényekkel kapcsolatos 

információk elérhetősége 

✓ új fogyasztók és viszonteladók segítségével pedig pénzügyi előnyök is realizálhatóak.  

✓ Az Ister-Granum EGTC lehetőségeihez mérten segítséget kíván nyújtani a marketing területén 

is: így növelve a termékek/szolgáltatások ismertségét, tanácsadás nyújtásával pedig a 

magasabb minőség irányába történő elmozdulással azok elismertségét.  

✓ A védjegyhasználatra jogosultak a falra kihelyezhető, helyi minőséget reprezentáló 

’védjegytábla’ mellett 2022-ben a termékekre helyezhető (ragasztható) brand matricát is 

kapnak, valamint a minőségi csomagolást lehetővé tévő díszdobozokhoz is hozzájuthatnak 

térítésmentesen.  

✓ Az Ister-Granum EGTC – lehetőségeihez és pályázati forrásaihoz mérten – folyamatosan 

törekszik további előnyök kidolgozására és megvalósítására.  

 

VI. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

 

ALAPELVEK 

 

Ezen alapelvek mindhárom szektorra ugyanúgy vonatkoznak. Az alapelvek teljesülése hiányában a 

pályázó regisztrációs kérelme elutasításra, vagy, amennyiben már rendelkezik védjegy-használati 

joggal, és közben történik meg a jogsértés, visszavonásra kerül – ezen opciók a hiányosság mértékétől 

függően alakulnak.  

 

✓ Az előállító székhelye/telephelye/üzeme az Ister-Granum eurorégió területén található, tehát 

a termék/szolgáltatás előállítása az Ister-Granum Régió határain belül történik meg.  
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/Egyedi elbírálás alá esik az Ister-Granum eurórégió határaitól 10 km-en belüli távolságra 

található székhely/telephely/üzem/ 

✓ A Védjegy-használati jog birtokosa együttműködik az Ister-Granum EGTC munkaszervezetével, 

valamint a többi taggal; rendezvényeiről, fejlesztési elképzeléseiről, az adataiban 

bekövetkezett változásairól tájékoztatja a Védjegy tulajdonosát.  

✓ A Védjegy-használati jog birtokosa, a minősített termékein a Helyi Termék Védjegy brand 

logoját (matrica vagy felköthető címke formájában) – az 1. sz. mellékletben, vagy később az 

Arculati Kézikönyvben meghatározottak szerint – elhelyezi a fogyasztó által jól látható, és 

könnyen azonosítható helyen és módon. Telephelyén/székhelyén jól látható helyre, a falra 

kihelyezi a helyi minőséget reprezentáló ’védjegytáblát’. Honlapján, közösségi felületein 

megjelenteti a Helyi Termék Védjegy logoját, azokon beszámol a jog használatának 

elnyeréséről 

✓ A Védjegy-használati jog birtokosa, betartja az Általános-, és a Szakmaspecifikus szabályzatban 

foglaltakat, valamint elfogadja, hogy a Védjegy tulajdonosa, az Ister-Granum EGTC a 

minősítésben foglaltakat ellenőrizheti. Ezen alkalmakkor köteles együttműködni az ellenőrzést 

végző szervvel, és lehetővé kell tennie a termékekkel kapcsolatos dokumentációk 

megtekintését, az előállítás, a feldolgozás, a tárolás és az értékesítés körülményeinek 

megfigyelését.  

✓ A Védjegy-használati jog birtokosa lehetősége szerint részt vesz az Ister-Granum EGTC által 

szervezett rendezvényeken, közösségi alkalmakon.  

 

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

 

A Minősítő Bizottság a bírálatot az alapelvek áttekintését követően az alábbi általános értékelési 

szempontok figyelembevételével végzi el:  

➢ A termékek/szolgáltatások a minőségükkel, megjelenésükkel vagy más kivételes 

tulajdonságukkal jól reprezentálják a térség sajátosságait/hagyományait, tehát azok 

’jellemzőek’ az Ister-Granum Régióra 

➢ Termékek/szolgáltatások stabilan kiszámítható minőséget biztosítanak 

➢ Térségi munkaerő alkalmazása (amennyiben releváns) 

➢ A termékek/szolgáltatások megfelelnek a hazai és európai uniós normáknak, szabályoknak, és 

azok illeszkednek a fenntartható fejlődés elvéhez 
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➢ Előállító/szolgáltató tevékenysége, együttműködési hajlandósága mintaértékű mások számára 

A minősítési alapelvek jogszabályi-, vagy egyéb szakmai elvek változásai esetén módosításra 

kerülhetnek; a hatályos Alapszabály mindig az alkalmazott kritériumokat tartalmazza.  

 

VII. SZAKMA SPECIFIKUS SZEKTOROK 

 

Az Ister-Granum Régiós Védjegy a hozzá csatlakozni kívánó tagokat szektorokba sorolja, melyek az 

Általános szabályzat mellett külön-külön Szakmaspecifikus szabályzattal is rendelkeznek. Jelenleg 3 

szektorhoz lehet csatlakozni, az alábbiak szerint: 

• Helyi élelmiszer előállítók  

• Kézműves és kisipari termékek előállítói 

• Turizmus, vendéglátás szolgáltatói 

a. Szakma specifikus szabályzatok 

 

Az Általános szabályzat mellett a Szakma-specifikus szabályzatok kezelik azokat az egyedi minőségi 

követelményeket, amelyeket az adott szakterületet képviselők magukra nézve alapvető, illetve 

elvárható követelményként határoznak meg. 

A szakma-specifikus szabályzatok tevékenységek és szektorok szerint jönnek létre szükség szerinti 

csoportosítással, integrálással vagy megbontással. Témájukat tekintve ezekben a szabályzatokban meg 

kell nevezni a termékre, a szolgáltatásra vagy a tevékenységre vonatkozó minőségi általános 

elvárásokat, illetve az elvárható követelményeket. 

VIII. A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA, A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG 

MEGSZERZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

 

A minősítés egy rugalmas, a helyi termék előállítójával, vagy a szolgáltatás képviselőjével való 

folyamatos együttgondolkodás.  A minősítés során arra kell keresni a választ, hogy a megadott 

szempontrendszer szerint megfelel-e helyi termék fogalmának a vizsgált termék vagy szolgáltatás, ha 

nem, akkor mi minden tehető, vállalható azért, hogy megfeleljen. Az Ister-Granum EGTC segítséget 



12 
 

nyújt abban, hogy a személyes motiváció megtalálható legyen a helyi termék védjegy használatához, 

tanácsadás jelleggel szakmaspecifikus kérdésekben is rendelkezésre áll.  

 

a. Szervezeti felépítés 

 

• Általános koordináció, munkaszervezet: Ister-Granum EGTC (védjegytulajdonos) 

Feladatai közé tartozik a védjegyminősítési folyamat kapcsán a dokumentációk elkészítése, a felhívás 

megjelentetése, annak termelőkhöz/szolgáltatókhoz való eljuttatása, a jelentkezések és regisztrációk 

koordinálása, minősítési folyamatok előkészítése, Minősítő Bizottság helyszíni szemléinek 

megszervezése, a Bizottság javaslatainak továbbítása a Szenátus részére, a védjegytáblák átadása.  

• Bírálatok előkészítése: Minősítő Bizottság 

A Minősítő Bizottság 5 főből áll, akik közül minimum 3 fő az Ister-Granum EGTC felkérésére helyszíni 

szemlére megy a regisztrációs kérelmet benyújtó termelőhöz/szolgáltatóhoz, valamint elősegíti a 

döntéshozatalt szakmai munkájával (elvégzi a szakmai pontozást, a hiánypótlásra felszólítást, igény 

esetén tanácsadással segíti a regisztrációt benyújtókat).  

Tagjait az Ister-Granum EGTC jelöli ki, 2 éves időtartamra, az 5 fő közül három főt a szakmacsoportok 

képviselői töltenek be. A Minősítő Bizottság egy évben minimum 2 alkalommal ülésezik – április és 

szeptember hónapokban, az üléseket követően kerül sor a helyszíni szemlékre. Igény esetén 

(amennyiben minimum 5 regisztrációs kérelem érkezik be, az ülések között eltelt időszakban) az ülések 

gyakorisága módosítható, további alkalmak iktathatóak be.  

• Szakmai döntéshozatal: Szenátus 

Az Ister-Granum EGTC szenátusa tölti be a döntéshozó szerv szerepét: a testület elbírálja a hozzá 

eljuttatott szakmai előkészítő anyagok alapján a védjegy használatára jogosultak körét. Döntésével a 

regisztrációt benyújtó, helyszíni szemlén résztvevő és annak megfelelő jelöltek az Ister-Granum Régiós 

Védjegy birtokosaivá válhatnak.  

A Szenátus egy évben – beérkező pályázatok esetén – minimum 2 alkalommal ülésezik, igény esetén 

(amennyiben minimum 5 regisztrációs kérelem érkezik be, az ülések között eltelt időszakban) az ülések 

gyakorisága módosítható, további alkalmak iktathatóak be. 
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b. A védjegyminősítési eljárás lépései, a védjegyhasználati jog megszerzése 

 

1. A védjegyhasználati jog iránti kérelem JELENTKEZÉSI ŰRLAP kitöltésével és benyújtásával 

kezdeményezhető. A dokumentum az istergranum.eu oldalon található meg, és kizárólagosan 

elektronikus úton tölthető ki.  

2. A jelentkezési űrlapot követően az Ister Granum EGTC munkatársa felveszi a kapcsolatot a 

kérelmezővel, teljes körű tájékoztatást nyújtva, majd a beküldött információk függvényében 

megküldi részére az általános-, és a szakmaspecifikus dokumentumokat is – mely 

dokumentumok a FELHÍVÁS részét képezve a honlapon is megtalálható.  

3. Az egyeztetést követően kérelmező benyújtja a REGISZTRÁCIÓS KÉRELMET, mely az általános 

információkon túlmenően már tartalmazza a termékek felsorolását, a kért dokumentumok 

csatolását, fényképeket és kitöltött nyilatkozatokat.  

4. Az Ister-Granum EGTC munkatársai megvizsgálják a Regisztrációs kérelmet, szükség esetén 3 

napos határidővel hiánypótlást küldenek. Ezt követően továbbítják a dokumentumokat az 

öttagú MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG felé, valamint kijelölik közülük a helyszíni szemlét végző 

szakértőket (minimum 3 fő). 

5. A Minősítő Bizottság kijelölt szakemberei HELYSZÍNI SZEMLE során győződik meg az átadott 

információk helyességéről, feltérképezik a helyi termék előállítás folyamatát, jellegét, a 

szolgáltatások helyszínét. Amennyiben hiányosságot észlelnek, azt jelzik és 8 napos határidőt 

adnak a pótlására.  

6. A helyszíni szemle során és azt követően – vagy amennyiben szükséges, a pótlási határidő 

lejártát követően – a Minősítő Bizottság a megadott szempontrendszer alapján minősíti a 

terméket/szolgáltatást a PONTOZÁSOS ADATLAPON. 

7. Ha a kérelmező nem teljesíti a minősítéshez szükséges feltételeket, a Minősítő Bizottság a 

kérelmet elutasítja. Elutasítás esetén kérelmező újabb regisztráció tehető meg, amint a 

kérelmező eleget tesz a minősítéshez szükséges feltételeknek.  

8. A pontozás eredménye alapján a SZENÁTUS dönt a védjegyhasználat jogáról, pozitív döntést 

követően az Ister Granum EGTC megköti az EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST a kérelmező 

védjegybirtokossal, aki a Védjegy Használatát Igazoló nyilatkozatot és Védjegy táblát kap. A 

védjegy használat jogát 2 évre nyerik el a kérelmezők, ezt követően szükséges a jog megújítása, 

melynek időszerűségéről az Ister-Granum EGTC a tagjai tájékoztatják a tagokat.  
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III. ábra: A védjegyminősítés folyamata 

c. A védjegyhasználati jog megújítása 
 

A védjegyhasználat jogát a SZENÁTUS 2 évre ítéli oda kérelmezőnek. A 2 év lejártát követően nem 

szükséges a minősítő eljárás ismételt lefolytatása, felülvizsgálati eljárás keretei között zajlik a jog 

megújítása: a „Felülvizsgálati kérelem” című dokumentumot szükséges ehhez kitölteni. A 

védjegyhasználati jog lejártáról az Ister-Granum EGTC munkatársai figyelmeztetik a jog birtokosait.  

 

d. Monitoring, a védjegy használatának ellenőrzése 
 

Az Általános-, és a Szakmaspecifikus szabályzatban foglaltak betartását, az annak való megfelelést a 

Védjegy tulajdonosa, az Ister-Granum EGTC bármikor ellenőrizheti. A pályázó köteles az ellenőrzés 

lehetőségét biztosítani, és együttműködni az ellenőrzést végző szervvel. A folyamat során a védjegy 

tulajdonosának lehetővé kell tennie a termékekkel kapcsolatos dokumentációk megtekintését, az 

előállítás, a feldolgozás, a tárolás és az értékesítés körülményeinek megfigyelését. Amennyiben az 

ellenőrzést végzők az Alap-, vagy a Szakmaspecifikus szabályzatokban, vagy az Együttműködési 

Megállapodásban foglaltak megsértését tapasztalják, hiánypótlási felhívással élnek, amely nem 

teljesítése esetén a Védjegyhasználati jog megszűnhet. 
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Beérkező, a minősítést érintő panasz esetén az EGTC lehetőséget biztosít a panaszt benyújtó és annak 

fókuszában álló védjegy birtokos meghallgatására is, a panasz tartalmát megvizsgálva dönt az esetleges 

lépések megtételéről. 

e. A védjegyhasználati jog megszűnése 
 

A védjegyhasználati jog az alábbi esetekben szűnhet meg:  

- lejár a Szenátusi jóváhagyástól számított 2 év, és az Ister-Granum EGTC jelzése ellenére nem 

történik meg a védjegyhasználati jog megújítása 

- benyújtott panasz, vagy a monitoring tevékenység olyan súlyos hiányosságot tár fel, ami 

ellehetetleníti a további közös munkát, vagy a védjegy birtokosa a továbbiakban nem lenne 

méltó annak megőrzésére és munkája ellentétben áll az Ister-Granum EGTC által képviselt 

értékektől.  

A védjegyhasználati jog megszűnését követő naptól a Védjegy tulajdonosa a védjegyet semmilyen 

formában nem használhatja.  

 

IX. NYILVÁNTARTÁS 

 

A védjegyhasználati jog tulajdonosainak a regisztrációs kérelemben megadott paramétereiről, a 

termékeiről, az engedélyezésről, a monitoring vizsgálatok eredményéről, az esetleges 

védjegyhasználati jog megszűnéséről és annak indoklásáról az Ister-Granum EGTC naprakész 

nyilvántartást vezet.  

 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

A mindenkori hatályos Alap-, valamint Szakmaspecifikus szabályzatokaz az Ister-Granum EGTC a 

www.istergranum.eu oldalon hozza nyilvánosságra.  

 

http://www.istergranum.eu/
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XI. KAPCSOLATTARTÁS, ELÉRHETŐSÉGEK 

 

Bővebb információval az Ister-Granum EGTC alábbi elérhetőségein tudnak szolgálni:  

Székhely: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.  

Iroda: 2500 Esztergom, Szent István tér 10. (Szent Adalbert Központ) 

Telefon: +36 30/392-17-71 

E-mail: egtc@istergranum.eu 

Weboldal: www.istergranum.eu 

 

Esztergom, 2022. október 14. 

  

 ……………………………………………………. 

Nagy Péter, igazgató 

Ister-Granum EGTC 
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