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Bevezetés 
 
 
 
Jelen szakmaspecifikus szabályzat kezeli azon egyedi elvárásokat és minőségi 

követelményeket, amelyet az adott szakterület képviselői magukra nézve – az Ister-Granum 

Régiós Helyi Termék Védjegy joghasználatának tulajdonosaként – kötelező érvényűnek 

tekintenek, valamint elvárható kötelezettségként kezelnek.  

 

3 szektort érintően készült el a szakmaspecifikus szabályzat, jelen dokumentum tehát az 

alábbiakra tekintettel határozza meg az alapelveket, minősítési szempontokat és egyéb 

elvárásokat:  

 

• Helyi élelmiszer előállítók  

• Kézműves és kisipari termékek előállítói 

• Szálláshely-szolgáltatók, vendéglátóipari szolgáltatók, egyéb turisztikai 

szolgáltatók 

 

A szakmaspecifikus szabályzat munkaanyagát a Minősítő Bizottság tagjai – akik között 

mindhárom szakmaterület szakértői helyet foglalnak – véleményezték, majd hagyták jóvá.  

 

Az Általános-, és a szakmaspecifikus szabályzatok módosítását bármely védjegy használati jog 

tulajdonosa, a minősítési folyamatban részt vevő jogi-, vagy természetes személy 

kezdeményezheti, jellemzően jogszabályi környezetben bekövetkező módosítások, új 

fogyasztói igények, trendek, piaci szokások, vagy éppen szektorális változások alapján.  

 

Az Ister-Granum Régiós Helyi Termék Védjegy szabályozásainak elkészítése során törekedtünk 

arra, hogy a jogszabályok, rendeletek által szabályozott területeken ne alkossunk új 

szabályokat, ennek ellenére ezek betartására alap elvárásként tekintünk a minősítési folyamat 

vizsgálata során. Adatlapjaink tartalmazzák azokat a nyilatkozatokat, dokumentumokat, 

melyeket bekérünk a közös munka megkezdésekor; a helyszíni szemle alkalmával a Minősítő 

Bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel, és megállapításokat fogalmazhatnak meg.  



Általános 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.  

/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 

matricáit – 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.  

 

 



Helyi élelmiszer előállítására vonatkozó szakmaspecifikus szabályzat 
 

Jelen szakmaspecifikus szabályzat az alábbi termékek (árucsoportonkénti bontásban 

szerepelnek) előállítóira, előállítására vonatkozóan ír elő követelményeket:  

 

• Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött 

gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és 

tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében 

szereplő valamennyi áru) 

• Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más 

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; 

cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; 

fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru). 

• Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek 

nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; 

vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta (az 

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) 

• Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; 

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz (az 

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) 

• Alkoholtartalmú italok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő 

valamennyi áru) 

 

Szakmaspecifikus elvárások 
 

Általános elvárások: 

➢ 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 

➢ Előállító/szolgáltató tevékenysége, együttműködési hajlandósága mintaértékű mások számára 

 

Termelővel, termékeivel kapcsolatos szakmaspecifikus elvárások 

 

➢ A termelő által nyújtott kapcsolódó szolgáltatások 

➢ Alapanyagok/felhasznált anyagok származási helye  

➢ Termékek piaci helyzete, elérhetősége 

➢ Termékek megjelenése – csomagolása 

➢ Termék egyedisége 

➢ A termékek szezonalitása 

 

Kézműves és kisipari termékekre vonatkozó szakmaspecifikus 

szabályzat 

 
Az I. fejezetben bemutatásra kerültek az Általános alapelvek, jelen fejezet célja a kézműves és kisipari 

tevékenységre vonatkozó szakmaspecifikus részek részletezése. 

 

Pályázók köre 
 

Az alábbi szolgáltatók, vállalkozók pályázhatják meg a védjegy használati jogosultságot:  

 

✓ kézműves terméket előállítók 

✓ képzőművészeti alkotók 

✓ népművészeti alkotók 

✓ iparművészeti alkotók 

✓ kisipari tevékenységet végzők 

 

Szakmaspecifikus elvárások 
 

Általános elvárások: 



➢ 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 

➢ Előállító/szolgáltató tevékenysége, együttműködési hajlandósága mintaértékű mások számára 

 

Az alkotóra vonatkozó elvárások: 

➢ Elismerései, minősítései, díjai 

➢ A termékei egész évben/szezonálisan érhetőek el 

➢ Kapcsolódó szolgáltatásainak minősége és mennyisége 

 

A termékekre vonatkozó elvárások: 

➢ Alapanyagok/felhasznált anyagok származási helye  

➢ Termékek piaci helyzete, elérhetősége 

➢ Termékek megjelenése – csomagolás  

➢ Termék egyedisége 

 

Szálláshely szolgáltatók, vendéglátóegységek, turisztikai attrakciók, és 

egyéb turisztikai szolgáltatók 

 
Az I. fejezetben bemutatásra kerültek az Általános alapelvek, jelen fejezet célja a turisztikai szektorban 

működő vállalkozásokkal kapcsolatos kritériumrendszer szakmaspecifikus részletezése. 

 

Pályázók köre 
 

Az alábbi szolgáltatók, vállalkozók pályázhatják meg a védjegy használati jogosultságot:  

 

1. szálláshely szolgáltató 

2. vendéglátóipari szolgáltató 

3. turisztikai attrakciók, egyéb turisztikai szolgáltatók 



Szakmaspecifikus általános elvárások 
 

➢ 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 rendelkezik alkalmazottal) 

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

azok illeszkednek a fenntartható fejlődés elvéhez 

➢ Szolgáltató tevékenysége, együttműködési hajlandósága mintaértékű mások számára 

 

Szálláshely szolgáltatókkal kapcsolatos szakmaspecifikus elvárások 
 

Létesítménnyel, termékkel/szolgáltatással kapcsolatos elvárások: 

 

➢ 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 megközelítést információs és tájékoztató táblák segítik, könnyen megtalálható, a parkolás 

megoldott (a lehetőségekhez képest) 

➢ A vendéggel történő kommunikációja zökkenőmentes, odafigyel az igényekre és elvárásokra 

 

Helyi termékek/szolgáltatások beépítésére vonatkozó elvárások: 

 

➢ helyi terméket használ fel szolgáltatásához 

➢ helyi terméket forgalmaz 

➢ helyi terméket, termelőt, kézműves termék előállítót ajánl, reklámoz 

➢ csomagajánlatai helyi elemeket/szolgáltatásokat is tartalmaznak 

➢ személyzete alapvető tájékoztatást tud nyújtani az Ister-Granum eurorégió térségéről és a 

főbb látnivalókról 

Vendéglátóipari szolgáltatókkal kapcsolatos szakmaspecifikus elvárások 
 



Létesítménnyel, termékkel/szolgáltatással kapcsolatos elvárások: 

 

➢ Létesítménye tiszta, rendezett, kellemes környezetet nyújt 

➢ Ételeire a minőség jellemző 

➢ A létesítményről/ételekről megadott információk megfelelnek a valóságnak, a vendég nincs 

megtévesztve 

➢ A megközelítést információs és tájékoztató táblák segítik, könnyen megtalálható, a parkolás 

megoldott (a lehetőségekhez képest) 

➢ A vendéggel történő kommunikációja zökkenőmentes, odafigyel az igényekre és elvárásokra 

 

Helyi termékek/szolgáltatások beépítésére vonatkozó elvárások: 

 

➢ a kínálatban alapanyagként megjelennek helyi termékek, preferálja a helyi termelőtől való 

beszerzést 

➢ a kínálatban szerepel helyi receptek alapján készült étel 

➢ személyzete alapvető tájékoztatást tud nyújtani a felhasznált helyi alapanyagokról 

➢ kínálatában elérhetőek a helyi termékek, azok megvásárolhatóak a fogyasztók részére, vagy a 

személyzet iránymutatást tud adni, hol lehet megvásárolni a terméket.  

 

Turisztikai attrakciók, turisztikai szolgáltatást nyújtók köre 
 

Létesítménnyel, termékkel/szolgáltatással kapcsolatos elvárások: 

 

➢ Létesítménye (amennyiben releváns) tiszta, rendezett, kellemes környezetet nyújt, 

szolgáltatása minőségi.  

➢ A létesítményről megadott információk megfelelnek a valóságnak, a vendég nincs 

megtévesztve 

➢ A megközelítést információs és tájékoztató táblák segítik, könnyen megtalálható, a parkolás 

megoldott (a lehetőségekhez képest), a hatékony látogatómenedzsment szempontjait 

figyelembe veszi (amennyiben releváns) 

➢ A vendéggel történő kommunikációja zökkenőmentes, odafigyel az igényekre és elvárásokra 

 



Helyi termékek/szolgáltatások beépítésére vonatkozó elvárások: 

 

➢ helyi terméket/szolgáltatást vesz igénybe működése során 

➢ helyi terméket forgalmaz 

➢ helyi terméket, termelőt, kézműves termék előállítót ajánl, reklámoz 

➢ személyzete alapvető tájékoztatást tud nyújtani az Ister-Granum eurorégió térségéről 

 

Az Általános-, és a Szakmaspecifikus szabályzatban foglalt kritériumrendszer teljesítésének 

ellenőrzésére a ’Pontozási adatlap’ szolgál, mely megtekinthető a www.istergranum.eu oldalon, és 

melyet a Minősítő Bizottság tagjai töltenek ki a helyszíni szemle során.  

 

 

Esztergom, 2022. október 10.  

  

 

……………………………………………………. 

Nagy Péter, igazgató 

Ister-Granum EGTC 
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