
Ister-Granum
Helyi Termék 

Védjegy 
kialakítása



Miről lesz ma szó?

✓ Védjegyrendszer kialakításának menete

✓ IG területi hatálya

✓ Dokumentumok bemutatása

✓ Minősítés lépései, szervezeti felépítés

✓ Szakmaspecifikus kérdések és pontozás



Védjegy kialakításának 
a menete

✓ CB_Brand projekt (SKHU/1802/3.1/049 azonosítószám)

✓ Védjegy bejegyzések mindkét országban

✓ Workshopok a témában (2022. február, mindkét országban)

✓ Tanulmányút – Alpokalja-Fertőtáj vidéke

✓ Minősítő Bizottsági ülés

✓ Dokumentumok véglegesítése



Jó gyakorlatok

✓ Alpokalja Fertő-táj – a legjobb példa!

✓ Karsticum Helyi Termék Védjegy (HUSK – határon átnyúló)

✓ Vajdasági Helyi Termék Védjegy

✓ Somogy megyei Helyi Termék-, és Szolgáltatásfejlesztési Stratégia

✓ Nógrádi Enjoy Park Helyi Termék Védjegy 



Ister-Granum területi hatálya

53 magyarországi -, 
és 

49 szlovák település.

Részletes lista az
Általános
Szabályzatban
található!



Dokumentumok

✓ Felhívás

✓ Általános Szabályzat

✓ Arculat

✓ Szakmaspecifikus szabályzat

✓ Két lépcsős jelentkezés – jelentkezési lap és regisztrációs űrlap

✓ Minősítés lépései 

✓ Minősítési kritériumrendszer – Pontozásos adatlap

✓ Együttműködési megállapodás



Minősítés lépései

Dokumentumok
áttekintése 

istergranum.eu 
oldalon

Jelentkezési lap 
elküldése, 

melyet követően 
az IG 

munkatársa 
felveszi a 

kapcsolatot a 
jelentkezővel

Regisztrációs 
kérelem 
kitöltése

Minősítő 
Bizottság 
helyszíni 
szemléje, 

hiányosság 
esetén 

hiánypótlás 
kiírása

Szenátus 
jóváhagyása az 

elvárások 
teljesítése 

esetén

Együttműködési 
megállapodás 

megkötése, 
Védjegy 

Használatát 
Igazoló 

dokumentum és 
Védjegy tábla 

kiadása



Szervezeti felépítés

✓ Ister-Granum EGTC

• Általános koordináció

• Munkaszervezet

• Védjegytulajdonos

✓ Minősítő Bizottság

• 5 főből áll

• Főbb feladatok: benyújtott anyagok áttekintése, bírálatok előkészítése, helyszíni 

szemle,  Szenátus felé az előterjesztés elkészítése

• 2 éves időtartamra vállalják a munkát

• Évente min. 2 alkalommal ülésezik

✓ Szenátus

• Főbb feladat: szakmai döntéshozatal

• Évente min. 2 alkalommal ülésezik



Általános szabályzat 
tartalmazza…

✓ Védjegy meghatározása, alapértékei

✓ IG területi hatálya

✓ Védjegy grafikai ábrázolása, megjelenítése a termékeken

✓ Nyújtott előnyök

✓ Általános alapelvek és értékelési szempontok

✓ Szakmaspecifikus szempontok

✓ Minősítés folyamata (jog megszerzése, megújítása, ellenőrzése, 

megszűnése)

✓ Kapcsolat, nyilvántartás



Arculat



Előnyök

✓ Védjegy-használati jog megszerzése, termékeken való elhelyezése

✓ Új piacokra való kijutás lehetősége

✓ Új értékesítési csatornák felkutatása

✓ Kapcsolatrendszer bővítése, networking

✓ Rendezvényeken való megjelenések, információk szerzése

✓ Tanácsadás lehetősége

✓ Logozott díszdobozok, papírszatyrok

✓ Az Ister-Granum EGTC – lehetőségeihez és pályázati forrásaihoz 

mérten – folyamatosan törekszik további előnyök kidolgozására és 

megvalósítására. 



Szakmaspecifikus
szabályzat

✓ Helyi élelmiszer előállítókra vonatkozó

✓ Kézműves és kisipari termékekre vonatkozó

✓ Szálláshelyszolgáltatók, vendéglátóegységek, egyéb szolgáltatókra 

vonatkozó



Pontozás –
mik a szempontok?

Vannak ÁLTALÁNOS ALAPELVEK – minden esetben teljesülniük kell!!

✓ Székhely/telephely IG területi hatályán belül van

✓ Védjegy-használatra jogosult együttműködik IG EGTC 

munkaszervezetével

✓ Védjegy-használatra jogosult termékein elhelyezi a brand

matricáit/vignettáit

✓ Védjegy-használatra jogosult betartja a szabályzatokban foglaltakat

✓ Védjegy-használatra jogosult – lehetőségei szerint – részt vesz az IG 

EGTC által szervezett rendezvényeken



Pontozás –
mik a szempontok?

Vannak ÁLTALÁNOS KRITÉRIUMOK  - mindhárom szektorra vonatkozóan

✓ Termékek/szolgáltatások jól reprezentálják minőségükkel vagy 

megjelenésükkel, vagy más kivételes tulajdonságukkal a térség 

sajátosságait/hagyományait, tehát azok ‚jellemzőek’ a térségre

✓ Termékek/szolgáltatások stabilan kiszámítható minőséget biztosítanak

✓ Térségi munkaerő alkalmazása

✓ Termékek/szolgáltatások megfelelnek a hatályos hazaei és nemzetközi 

szabályozásoknak

✓ Előállító/szolgáltató tevékenysége, együttműködési hajlandósága 

mintaértékű mások számára



Pontozás –
mik a szempontok?

És vannak szakmaspecifikus szempontok.... 

I. Élelmiszer előállítők részére

✓ Nyújtott kapcsolódó szolgáltatások köre

✓ Alapnyagok/felhasznált anyagok származási helye

✓ Termékek piaci helyzete, elérhetősége

✓ Termékek megjelenése, csomagolása

✓ Termékek egyedisége

✓ Termékek szezonalitása



Pontozás –
mik a szempontok?

És vannak szakmaspecifikus szempontok.... 

II. Kézműves termékek előállítói részére

✓ Elismerések, díjak, minősítések

✓ Nyújtott kapcsolódó szolgáltatások köre

✓ Alapnyagok/felhasznált anyagok származási helye

✓ Termékek piaci helyzete, elérhetősége

✓ Termékek megjelenése, csomagolása

✓ Termékek egyedisége

✓ Termékek szezonalitása



Pontozás –
mik a szempontok?

És vannak szakmaspecifikus szempontok.... 

III/1. Szálláshelyek részére
✓ Létesítménye tiszta, rendezett, kellemes környezetet nyújt, szolgáltatása 

minőségi 
✓ Regisztrált a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ rendszerébe 

Bútorzata nem elavult, megfelel az alapvető minőségi standardnak 
✓ A létesítményről megadott információk megfelelnek a valóságnak, 

hitelesek, a vendég nincs megtévesztve 
✓ A vendéggel történő kommunikációja zökkenőmentes, odafigyel az 

igényekre és elvárásokra 
✓ A megközelítést információs és tájékoztató táblák segítik, könnyen 

megtalálható, a parkolás megoldott (a lehetőségekhez képest) 

Fontos: helyi termékek felhasználása, helyi szolgáltatók igénybevétel!



Pontozás –
mik a szempontok?

És vannak szakmaspecifikus szempontok.... 

III/2. Vendéglátóipari szolgáltatók részére
✓ Létesítménye tiszta, rendezett, kellemes környezetet nyújt, szolgáltatása 

minőségi 
✓ Ételeire a minőség jellemző
✓ A létesítményről megadott információk megfelelnek a valóságnak, 

hitelesek, a vendég nincs megtévesztve 
✓ A vendéggel történő kommunikációja zökkenőmentes, odafigyel az 

igényekre és elvárásokra 
✓ A megközelítést információs és tájékoztató táblák segítik, könnyen 

megtalálható, a parkolás megoldott (a lehetőségekhez képest) 

Fontos: helyi termékek/receptek/alapanyagok felhasználása



Pontozás –
mik a szempontok?

És vannak szakmaspecifikus szempontok.... 

III/3. Egyéb turisztikai szolgáltatók részére
✓ Létesítménye tiszta, rendezett, kellemes környezetet nyújt, szolgáltatása 

minőségi 
✓ A létesítményről megadott információk megfelelnek a valóságnak, 

hitelesek, a vendég nincs megtévesztve 
✓ A vendéggel történő kommunikációja zökkenőmentes, odafigyel az 

igényekre és elvárásokra 
✓ A megközelítést információs és tájékoztató táblák segítik, könnyen 

megtalálható, a parkolás megoldott (a lehetőségekhez képest) 

Fontos: helyi termékek/szolgáltatások felhasználása (forgalmazása, ajánlása, 

igénybe vétele)



….és akkor most mi a teendő?

Ahogyan minden kezdődik: 
1) jelentkezni kell a www.istergranum.eu oldalon található ‚JELENTKEZÉSI 
LAPON’

Ahogyan mindez folytatódik…
2) …türelemmel várni, míg az Ister-Granum EGTC munkatársa felveszi velünk a 
kapcsolatot
3) … hiánytalanul kitölteni a ‚REGISZTRÁCIÓS ŰRLAPOT”
4) ... szeretettel várni a helyszíni szemlére érkező Minősítő Bizottsági tagokat
5) … izgatottan várni a - lehetőleg – pozitív elbírálási híreket
6) … büszkén részt venni az év végi átadó ünnepségen

☺

http://www.istergranum.eu/


Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Horváth Viktória – turisztikai szakértő

www.istergranum.eu

http://www.istergranum.eu/

