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2. napirend: döntés az Ister-Granum védjegyrendszerhez csatlakozó 
termelőkről, kézművesekről, szolgáltatókról 

 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

 
Ahogy azt Önök is tudják, illetve a pályázati beszámolóban is láthatták, az EGTC évek óta a 
helyi termék hálózat kialakításán, a régióban élő termelők támogatásán dolgozik. A BRAND 
elnevezésű pályázatunk keretein belül lehetőségünk van egy olyan máshonnan átvett jópélda 
bevezetésére, megvalósítására, amely tovább segíti a régió szereplőinek az ismertségét, 
népszerűsítését. Védjegyrendszer kialakításába kezdtünk! A szabályozások kialakítása után 
meghirdettük a termelőink körében, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz, amely 
elég egyedülálló módon határon átnyúló jelleggel fogja magába foglalni, hálózatosítani a 
termelőket, kézműveseket, termelőket. Soproni tanulmányutunkon igen jó példát 
ismerhettünk meg. Láthattuk, hogy a szereplők egy asztalhoz ültetése milyen sok egyéb, 
menet közben kialakuló aktivitást hoz magával. 
 
A pályázati felhívásunk október 17-én került meghirdetésre, és az azt követő héten Búcson, 
illetve Kesztölcön tartottunk tájékoztató workshop-ot. Első körben 34-en regisztráltak, jelezve, 
hogy szeretnénk részesei lenni a védjegyrendszernek.  
 
Létrejött egy szakmai bizottság, amely megvizsgálta a mostani jelentkezőket. A biztoság öt 
főből áll. Igyekeztünk több térségből, illetve szakterületről meghívni szakembereket, hogy 
legyenek segítségünkre: 
 

- Miroslav Petrech, a bélai kastély (Chateau Belá) borásza. Borászati és 
gasztronómiai területen meglévő tapasztalataira, tudására számítunk a bizottságban 

- Bencze László az esztergomi Balassa szakközép iskolában, illetve budapesti 
iskolákban oktatta a szakácstanulókat hosszú éveken keresztül. Jelenleg Budapest 
belvárosában üzemeltet egy kisvendéglőt. Gasztronómiai, ételkészítési alapanyagok 
kapcsán meglévő tudása, tapasztalata alapján kértük fel, hogy vállaljon szerepet a 
védjegyes bíráló bizottságunkban  

- Fiala István szőgyéni termelő, gyümölcstermesztéssel, gyümölcslé készítéssel 
foglalkozik. Részt vesz a szlovákiai iskolák gyümölcslével történő ellátásban is. 

- Nagy Gábor (GaBko Chili) Nagymarosról, aki chili termesztéssel, illetve 
feldolgozásával foglalkozik. Az igen népszerű nagymarosi piac egyik koordinátora, 
amely mellett idén 10. alkalommal szervezte meg a Csípős fesztivált is Nagymaroson. 

- Menner Petra dolgozott szervezetünknél is, volt az esztergomi turisztikai iroda 
vezetője, illetve a TDM Szövetség vezetőségében is tevékenykedett. Igaz jelenleg fő 
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tevékenységként nem turisztikai vonalon dolgozik, de fontosnak tartjuk, hogy olyan 
tagja is legyen a bizottságnak, aki a turisztikai marketingben otthonosan mozog, és a 
bírálati feladat mellett tapasztalataival, tanácsaival tudja segíteni a termelőket. 

 

A bizottság december elsején tartotta meg első ülését! A 34 jelentkező közül első körben 24-

ről hozott a tagság olyan döntést, amelynek köszönhetően jogosulttá válhatnak az Ister – 

Granum védjegy használatára. A többieket személyesen is fel fogja keresni a bizottság, hogy 

jobban megismerjék termékeiket, illetve a jelentkező termelőket. 

Az előterjesztéshez mellékeljük azon termelők névsorát, illetve rövid bemutatkozásukat, 
akiket a bizottság támogatott a védjegy elnyerése kapcsán. A Szenátus, illetve a Közgyűlés 
megerősítő döntését kérjük a szakmai bizottság döntése kapcsán. 
 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat megtárgyalására. 
 

…/2022. (12.07.) számú közgyűlési határozati javaslat 
 

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, hogy támogatja a Ister – Granum EGTC 
védjegybizottság által meghozott döntést, és hozzájárul ahhoz, hogy az Igazgató 
együttműködési megállapodást írjon alá a mellékletben szereplő termelőkkel, 
kézművesekkel, szolgáltatókkal.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: a Csoportosulás igazgatója 
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