
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészt az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1., adószám: 18617450-1-11, képviseli: Nagy Péter, 

igazgató) a továbbiakban: Ister-Granum EGTC,  

Kapcsolattartás: 

Név: Eck András 

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

E-mail: egtc@istergranum.eu 

Telefon: +36 30/392-17-71 

Weboldal: www.istergranum.eu 

 

valamint 

……………………………………………………..(cégnév) (székhely………………………………………………………………………., 
adószám…………………………………….., képviseli: …………………………………….), a továbbiakban: ………………….. 

Kapcsolattartás: 

Név:  

Székhely vagy Telephely:  

E-mail:  

Telefon:  

Weboldal:  

 

között, az alábbi feltételekkel.  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

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, melynek során ’Ister-Granum Régiós Helyi Termék Védjegy’ bevezetésére került sor.  

 

mailto:egtc@istergranum.eu
http://www.istergranum.eu/


A Helyi Termék Védjegy célja 

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 biztosítja továbbá, hogy a helyi elvek, érdekek mentén 

formálódhasson ki az adott térségre vonatkozó minősítési feltételrendszer. Határon átnyúló régiós 

jellegénél fogva 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. 

A Helyi Termék Védjegy használati jog tulajdonosai 

A Helyi Termék Védjegy használati jogára vonatkozóan regisztrációs kérelmet nyújthat be bármely, az 

Ister-Granum EGTC területi hatályán belül /egyedi elbírálás esetén a régió határaitól maximum 10 km-

es távolságban / található településen működő termelő/terméket előállító/szolgáltató (legyen az jogi-

, vagy természetes személy, köz-vagy civil szférát képviselő szervezet, intézmény), akik: 

✓ a régiós minősítési rendszer, valamint a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelnek 

✓ a minősítés alapdokumentumai alapján a Szenátus a használati jogot számukra biztosítja 

✓ vállalják a tagsággal járó kötelezettségeket. 

 

 

 



A Helyi Termék Védjegy használatával járó előnyök 

 

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, illetve felköthető) brand logot 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.  

 

A Helyi Termék Védjegy használatával járó kötelezettségek 

 

A Védjegy használati jog tulajdonosa vállalja, hogy: 

✓ Együttműködik az Ister-Granum EGTC munkaszervezetével, valamint a többi taggal; 

rendezvényeiről, fejlesztési elképzeléseiről, az adataiban bekövetkezett változásairól 

tájékoztatja a Védjegy tulajdonosát.  

✓ Minősített termékein a Helyi Termék Védjegy brand címkéjét – az Arculati Kézikönyvben 

meghatározottak szerint – elhelyezi a fogyasztó által jól látható, és könnyen azonosítható 

helyen és módon. Használja a rendelkezésére bocsátott, logozott díszdobozokat.  

✓ 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 

✓ 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.  

✓ Lehetősége szerint a tevékenységi területén, és esetlegesen a kitelepülései alkalmával helyet 

biztosít az Ister-Granum EGTC, Helyi Termék Védjegy bevezetésével kapcsolatos információs 

anyagainak.  

 

A Helyi Termék Védjegy minősítésének költsége 

  

A minősítés egyszeri díja 20.000 Ft, vagy ennek megfelelő – aláíráskori aktuális napi középárfolyamon 

számított - euro melyből a 2022-ben REGISZTRÁCIÓS KÉRELMET benyújtók részére 50% kedvezményt 

biztosít az Ister-Granum EGTC. A minősítés díját pozitív elbírálás esetén szükséges kiegyenlíteni, mely 

kiegyenlítés feltétele az Együttműködési Megállapodás megkötésének.  

Az összeget forintban a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt. HU44 1202 5000 0110 8155 0010 0008 

számlaszámára, euroban a Tatra Banka SK86 1100 0000 0026 6200 2063 számlaszámára, a kibocsátást 

követő 8 napon belül kell befizetni. A számlát az Ister-Granum EGTC a pozitív döntésről szóló 

értesítéssel egyidőben küldi meg pályázó részére.  

A megszerzett védjegy használatára 2 évig jogosult a pályázó, ezt követően, majd kétévente szükséges 

megújítani a védjegyhasználatot, melynek díja 10.000 Ft (vagy ennek megfelelő euro)/megújítás.  

 

Az Együttműködési Megállapodás hatálya 

 

Jelen Együttműködési Megállapodást Felek határozott időre, 5 évre kötik.  

Az Együttműködési Megállapodás megszűnik:  

✓ a határozott idő lejártával 

✓ a Felek jogutód nélküli megszűnésével 

✓ amennyiben az Ister-Granum EGTC felszólítására nem történik meg a Védjegy-használati jog 

megújítása 

✓ amennyiben a Védjegy használati jog tulajdonosa nem tesz eleget valamely 

kötelezettségeinek, és az Ister-Granum EGTC felszólítására nem változtat ezen 



✓ ha a Felek bármelyike a megállapodást felmondja 

Az Együttműködési Megállapodást bármelyik fél 2 hónapos határidővel írásban felmondhatja. A 

megállapodásban nem részletezett kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

Felek az együttműködési megállapodást, annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt írták alá. 

A megállapodás 3, egymással megegyező példányban készült.  

 

Esztergom, ……………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………….    ………………………………………………………… 

Nagy Péter, Igazgató 

Ister-Granum EGTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


