TÉRSÉGI HELYI TERMÉK VÉDJEGYHASZNÁLAT
SZABÁLYZATA
1. BEVEZETÉS
A Borsod-Torna-Gömör LEADER Egyesület az ország egyik leghátrányosabb helyzetű
térsége vidékfejlesztési feladatainak koordinálására és szerveződésére jött létre 2010-ben. A
két önálló térségrész közel 80 településén élők számára a megélhetés nagyon nehéz. Az
elmúlt évtizedekben a gazdálkodás korábbi formái leépültek, miközben a térség gazdag
természeti és kulturális erőforrásokban.
A Borsod-Torna-Gömör LEADER Egyesület által kidolgoztatott Helyi Termék Stratégia a
helyi erőforrásokra és a helyi lakosok általános élelmiszerfogyasztása, a közeli városok
lakosai és a közelmúlt lényeges turisztikai fejlesztései révén megnövekvő turisták speciális
igényei által támasztott keresletre alapozva mutat rá a helyi termékek előállításában és
értékesítésében rejlő lehetőségekre.
A Borsod-Torna-Gömör LEADER Egyesület által elvégzett felmérés azonban arra is
rámutatott, hogy a lehetőségek ellenére a térségben még nagyon kevesen foglalkoznak a helyi
alapanyagokból, helyi hagyományok alapján, helyi emberek által előállított, kereskedelmi
forgalomban is megjelenő termékekkel. Ahhoz, hogy a felmért kb. 200 és még legalább
további 100 helyi termelő megerősödjön, piacképes terméket tudjon előállítani és ezáltal ők
jövedelemhez, a többiek jó minőségű, egészséges termékhez juthassanak hozzá,
termékfejlesztésre, vállalkozásfejlesztésre, piacfejlesztésre, ügyes marketingre van szükség.
A Borsod-Torna-Gömör LEADER Egyesület a térség településszövetségeivel, így a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetségével, a Csereháti Településszövetséggel és a
Galyasági Települések Szövetségével együttműködve teszi meg az első lépéseket a fenti
összetett feladatrendszer megvalósításában. A termelőknek nyújtott tanácsadás és a
termékbemutatók szervezése mellett a helyi termék védjegyrendszer működtetésével kívánják
erősíteni a bizalmat a helyi termékek iránt.
2. A HELYI TERMÉK VÉDJEGYRENDSZER CÉLJA
A Borsod-Torna-Gömör helyi termék védjegyrendszer alkalmazásának elsődleges célja (1) a
térségben működő helyi lakosok, közösségek és vállalkozások inspirálása helyi termékek
előállítására, (2) eladásra szánt termékeik megbecsülésének növelése, piaci lehetőségeinek
bővítése. A védjegy alkalmazásának célja továbbá (3) a térségi önellátás fokának növelése,
(4) a helyi értékek feltárása és tudatosítása, valamint (5) a környezettudatosság és a
szolidaritás növelése.
A fenti célok elérése érdekében négy védjegy-kategória került kialakításra:
HÁZI REMEK:
A családi önellátás kiterjesztését, a helyi hagyományok felélesztését és
a kreatív termékfejlesztést szolgálja. A termékek kereskedelmi árusításra nem

kerülnek, de fesztiválokon, térségi rendezvényeken bemutatják, kóstoltatják a
terméket.
PRÍMA PORTA: Olyan nyitott porta, ahol a helyi, hagyományosan előállított, (ökológiai)
termékek vásárolhatók és fogyaszthatók. A jellemzően (városi) törzsvásárlói közönség
nem csak a kiváló minőségű helyben előállított termékhez jut hozzá, de részt vehet a
termelésben, ill. szabadidős programokban. A térségi önellátás fontos pillére.
MEGBÍZHATÓ BESZÁLLÍTÓ: A térség kiskereskedelmi boltjaiba, a közösségi
igényeket kielégítő közösségi konyhákra, önkormányzatokhoz, valamint turisztikai
vendégfogadókhoz, éttermekbe helyben előállított minőségi termékeket pontosan
beszállító, a megrendelők bizalmát élvező termelő.
KIVÁLÓ TÁJTERMÉK: Kisüzemi módon előállított prémium termék. Nem csupán
helyben előállított, de sajátos kistáji karakterrel is rendelkezik. Alkalmas és érdemes
arra, hogy tágabb földrajzi körben is képviselje a térséget.
3. VÉDJEGY MEGHATÁROZÁSA, TERMÉKKATEGÓRIÁK
A térségi hagyományok, elérhető alapanyagok és a már elindult kezdeményezések alapján a
helyi termék védjegyek – mind a négy fenti kategóriában – az alábbi termékekre vonatkoznak:
Élelmiszerek:
o
Nyers zöldség és gyümölcs
o
Aszalványok: szárított gomba, dióbél, aszalt gyümölcsök, teakeverék
o
Kisüzemi konzervek: savanyúságok, lekvárok, szörpök
o
Méz és mézkészítmények: méz, lépes méz, diós méz,
o
Tej- és tejtermékek: joghurtok, sajtok
o
Hús-és húskészítmények: sertés, baromfi, mangalica paprikás szalonna,tepertő,
zsír, szalámi;
o
Pékáruk és tésztafélék: száraztészták, sütemények, kalácsok, kenyér
o
Szeszes italok: pálinka, bor
o
Ásványvíz, szikvíz
Kézműves termékek:
o
Bőrdíszmű: táskák, erszények, dísztárgyak
o
Kerámia: étkezési edények, konyhai eszközök, dísztárgyak
o
Üveg: festett üvegedények, üvegképek
o
Textil: bábok, ruházati kiegészítők (kötény, sál, kendő)
o
Kézimunka: hímzések, horgolványok, foltvarrás
o
Szőttesek: futók, szőnyegek
o
Famunkák: faragott edények, konyhai eszközök, dísztárgyak, játékok, tornácés kapuelemek, játszótéri elemek
o
Papíráruk: merített papír és kép, tasakok
o
Fonatok: vesszőkosarak, vessző, szalma, gyékény és csuhé fonott
dísztárgyak,játékok
o
Ékszerek: nemezelt, textil, ásványi, természetes termésekből, újrahasznosított
Indokolt esetben a listában nem szereplő termékek is bekerülhetnek a
védjegyeztetés körébe.
4. A HELYI TERMÉK VÉDJEGY LOGÓ KIALAKÍTÁSA ÉS BEVEZETÉSE
A védjegy logó – a vevők bizalmának elnyerése érdekében – megjelenésében mutatja a helyi
termékekben megjelenő értékeket, a térséghez tartozást és a termék piaci kategóriáját.
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A helyi termékek értékei a védjegy logó szimbolikájában az alábbiak szerint tükröződnek
vissza:
- KÖR – a stabilitás, kiegyensúlyozottság kifejezője,
- LOMBOS FA – a természetes vadvilág és egyben a gyümölcsösök jelzője,
- CSUPOR – a kreatív hagyományként létező kézművesség, de a méz és a lekvár jelzője is,
- NAP – az emberközelség és derű, a gyümölcsök zamatának és az egészség jelzője,
- PATAK – a természetesség részeként, a térséget behálózó, éltető vizek jelzője,
- CSIPKEBOGYÓ – a természetközelség, a vadvilág, egyben a vadon termett
gyümölcsökből készült teák, lekvárok jelzője.
A kistáji sajátosságok megjelenítése a térségek már bejáratott logó-elemeinek átvételével
történik.
a. Sajó-Szuha-Karszt vidék
SZILVA
– a Sajó-Szuha-Karszt vidéken hagyományos nyakas szilvára és
más gyümölcsökre utal
ÍVES GÖRBE VONAL – a Karszt földalatti világát jellemző barlangokra és a bányákra
utal
BÁNYÁSZ FOKOS
– a hagyományos bányászatot jelzi.
b. Bódva-Cserehát vidék
HULLÁMVONAL
– a folyó jelzése
„C” BETŰ
– a Cserehát emblémájából került át, a térség nevére utal
TEMPLOMTORONY – a Cserehát emblémájából került át a kis falvakra, hagyományos
építészetre utal
c. História-völgy
HULLÁMVONAL
– a Histrória-völgy emblémájából került
át, a folyó jelzése
BÁSTYA-KAPU
– a Histrória-völgy emblémájából került át, a történelmi múlt
örökségét jelzi
LAPÍTOTT KÖRÍVEK – a História-völgy emblémájából került át, a völgyet határoló
dombokat jelzi.
A termékkategóriákat az eltérő alapszínek jelzik:
NARANCSSÁRGA – Házi Remek – a szín utal a jó teljesítményért elérhető „aranyéremre”,
az önellátás következtében elérhető teljességre, elégedettségre, vidámságra, felszabadultságra
utal.
PIROS – Príma Porta – a szín a gyümölcs érettségét, a törzsvendégeket fogadó melegséget,
szívélyes vendégszeretet idézi, valamint lehetőséget ad a piros-fehér-zöld motívum
kialakítására.
ZÖLD – Kiváló Tájtermék – a szín utal a természettel való harmóniára és lehetőséget ad a
jelen védjegyeztetés körébe nem tartozó, de a térségben használt további védjegyekhez való
illeszkedésre, a piros-fehér-zöld motívum érvényesítésére.
KÉK – Megbízható Beszállító – a szín a megbízhatóság, tisztaság, szabályosság jelzője.
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5.

A HELYI TERMÉK VÉDJEGY KÉPI MEGJELENÉSE

6. A HELYI TERMÉK VÉDJEGYRENDSZER JOGOSULTJAI,HASZNÁLÓI ÉS
VÉDJEGYMINŐSÍTÉS FOLYAMATA
A védjegyrendszer jogosultja a Borsod-Torna-Gömör LEADER Egyesület (BTGE).
A védjegyminősítés folyamata:
 A védjegy igénylője jelentkezik a védjegy használatára a BTGE honlapjáról
letölthető http://helyitermek.btge.hu/helyitermek/index.php/dokumentumok
formanyomtatvány kitöltésével és a védjegyezni kívánt termék átadásával.
 A munkaszervezet vezetője jelzi a Borsod-Torna-Gömör Egyesület elnöksége
részére az új védjegyhasználati igényt.
 A minősítést a megbízott munkaszervezet a védjegy igénylővel időpontot egyeztet
a szükséges minősítés elvégzésével kapcsolatban. Ez egy olyan látogatás, ahol a
minősítést végzők segítik az ügyfelet, célja nem ellenőrző, hanem támogató
jellegű. A minősítést végző a védjegy igénylővel részletesen végignézik a
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minősítés alapdokumentumait, megnézik a minősítésre kerülő területet, a gyártást,
szolgáltatást. Fényképeket készítenek és időpontot egyeztetnek a védjegyeztetési
eljárásról. Rögzítik a megfelelést és az esetleges hiányosságokat, melyről
minősítési feljegyzést készítenek.
Minősítés bírálata: a BTGE elnöksége és a munkaszervezet egyeztetik, hogy a
rendelkezésre álló információk alapján odaítélhető-e a védjegyhasználata az ügyfél
részére. A védjegy csak akkor ítélhető oda, ha a védjegyeztetési eljáráshoz
kapcsolódó dokumentációk hiánytalanul rendelkezésre állnak és a BTGE
Elnöksége egyhangú szavazattal támogatta a kérelmet. A védjegy használatot kérő
maga is meghívást kap az ülésre, hogy bemutassa a vállalkozását, termékeit,
szolgáltatásait.
A Munkaszervezet az odaítélés eredményéről 15 napon belül írásban értesíti az
igénylőt. Amennyiben ő a fennálló hiányosságok miatt a Védjegyet nem kapta
meg, 15 napja van hiánypótlás keretében megszüntetni a hiányosságokat. Ennek
megtörténte után az igénylő írásban kéri az újabb szemlét, melyre a korábbi
szemlerésztvevők mellett további minősítők is meghívásra kerülnek. A
megismételt szemléről jegyzőkönyv és fotók készülnek. Ha nem teljesíti a
hiánypótlást, nem kap minősítést.
A védjegyhasználatának igénylése a BTGE Egyesülethez benyújtott
védjegyhasználati kérelem időpontja és a jóváhagyó döntés között maximum 105
nap telhet el. Amennyiben az igénylő nem tud 15 napon belül felkészülni a
minősítésre, abban az esetben felfüggesztésre kerül a folyamat, amíg felkészül.

A védjegy jogosultjai a BTGE, valamint a térségrészek és a tematikus térség képviseletére
jogosult szervezetek. A Sajó-Szuha-Karszt vidék és a Cserehát-Bódva vidék térségrészek
szervezetei a Házi Remek, Príma Porta és Kiváló Tájtermék, a História-völgy a Kiváló
Tájtermék védjegy jogosultjai, míg a Megbízható Beszállító védjegy jogosultja maga a
BGTE.
A védjegy jogosultjai hírnevükkel, egyéb tevékenységükkel erősítik a helyi termék
fogyasztóiban a termék iránti bizalmat és biztosítják a védjegy működésének szervezeti
hátterét.
A védjegy használója az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet lehet, aki / amely a védjegy termékkörének és minőségi
követelményeinek megfelelő helyi terméket állít elő a megszerezni kívánt védjegyhez tartozó
földrajzi területen és a védjegy jogosultjától megkapta a védjegyhasználati jogot. Egy termelő
többféle védjegy használója is lehet, amennyiben megfelel azok követelményeinek.
A védjegy használati jogának megszerzéséhez védjegyhasználati kérelmet, valamint a
kérelemhez csatolt termékmintát kell benyújtani a megszerezni kívánt védjegy jogosultjához.
A beérkező kérelmeket a termékmintákkal együtt a védjegy jogosult szervezet erre jogosult
szerve legalább negyedévente értékeli és elbírálja, majd a bírálatot követő 15 napon belül a
kérelmezőt értesíti a döntésről.
A védjegy jogosultja a védjegy használatát 5 évre érvényes védjegyhasználati szerződés
alapján engedélyezi.
7. A HELYI TERMÉK VÉDJEGY HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI
A védjegy céljának megfelelően a védjegy használata használóját megerősíti törekvéseiben és
piaci előnyhöz juttatja, amennyiben a fogyasztók bizalmának erősítése révén segíti a termék
eladásának növelését.
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b.

c.

d.

A helyi termékek marketingjének erősítése érdekében a védjegy használati jogával együtt a
védjegyhasználó – a befizetet védjegyhasználati díj kategóriájának megfelelően – megkapja
termékére az adott kategóriában az Arculati Kézikönyvnek megfelelő tanúsítványt, a
termékén használható öntapadós logókat és termékcímkéket.
A védjegyrendszer és az annak részét képező védjegyek jogosultjai – anyagi lehetőségeik
függvényében – a védjegy használóját termékkategóriánként eltérő speciális előnyökhöz is
juttatják. Így:
A Házi Remek védjegy használója segítséget kap önellátó gazdaságának fejlesztéséhez és az
árutermelő kategóriába való átlépéshez. a mások számára is példaadó termékét térségi
kiadványokban népszerűsítheti, lehetőséget kap képzésen, tanácsadáson, kiállításokon való
megjelenésre, azokon viselheti a kedvezményekre is jogosító védjegyes emblémát.
A Príma Porta védjegy használója kap egy kültéren elhelyezhető, díszes tanúsítványt, melyet
cégtáblaként használhat, valamint termékei disztribúciójához hozzájuthat emblémás
táskákhoz, kosarakhoz, címkékhez. Termékei és szolgáltatása megjelenik a térségi
katalógusban és bekapcsolódhat a városokban folyó piacszervezésbe.
A Kiváló Tájtermék védjegy használója megkapja a termékein elhelyezhető logókat, melyet az
Arculati
Kézikönyv
(http://helyitermek.btge.hu/helyitermek/images/dokumentumok/arculati_kezikonyv/BTGE_A
rculati_kezikonyv_04.pdf) előírásainak megfelelően használ. Egyben a védjegyezett termék
jogosultságot szerez a térségi közös termékpolcon és a térségi katalógusban való
megjelenésre.
Megbízható Beszállító védjegy használója segítséget kap ajánlatai elkészítéséhez és a védjegy
mellé kapott tanúsítványt csatolhatja ajánlattételeihez, az emblémát használhatja szállító
járművein, felkerül a boltoknak, közkonyháknak, éttermeknek szóló ajánló listára.
Bármely kategóriában a védjegyhasználó termékei megjelennek a BGTE weblapján.

8.

A HELYI TERMÉK VÉDJEGY HASZNÁLÓJÁNAK KÖTELESSÉGEI

A védjegy használata védjegyhasználati díj megfizetéséhez kötött, melynek összege védjegykategóriánként változó.
kategória
alapdíj
Házi Remek
5000Ft/év/
védjegyezett
termék
Príma Porta
10.000 Ft/év
Kiváló Tájtermék
10.000 Ft/év/ védjegyezett
termék
Megbízható Beszállító
10.000 Ft/év
Az alapdíj tartalmazza: a tanúsítvány, 60 db öntapadós embléma, a web-lapon való
megjelenés költségét. A további szolgáltatások emelt díj, illetve külön megállapodás mellett
vehetők igénybe.
A védjegy csak az arra jogosultságot szerzett termékre és annak típusaira használható.
A
védjegy
használója
köteles
a
védjegyet
az
Arculati
Kézikönyvben
(http://helyitermek.btge.hu/helyitermek/images/dokumentumok/arculati_kezikonyv/BTGE_Ar
culati_kezikonyv_04.pdf) megfogalmazott formátumban használni, attól sem méretben, sem
színben, sem betűformában el nem térhet.
Amennyiben bármi változás áll be a termék vagy az előállító adataiban, azt köteles a védjegy
jogosultjának jelezni. A védjegy jogosultja maga is végez vizsgálatot a követelmények
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betartásának ellenőrzése céljából. Amennyiben úgy találja, hogy a védjegyhasználó nem felel
meg a használat jogának odaítélésekor mérlegelt feltételeknek, a védjegy használati jogát
visszavonhatja.
9. ADATKEZELÉS
A minősítés során a szolgáltató, vállalkozó, termelő, illetve bármely szervezet általános
adatain felül a minősítést végző szervezet 3. fél részére nem szolgáltat adatot. Általános
adatnak tekintjük a szervezet elérhetőségi adatait, általános cég/ szervezettörténeti leíró
jellegű adatait, termék és szolgáltatás kínálatát, illetve ezek adatait, stb. Általános adatokon
felüli információkat tekintjük az adószámot, pénzügyi azonosítókat, személyes adatokat,
illetve gyártástechnológiai adatokat.
10. MONITORING, FELÜLVIZSGÁLAT
A BTGE Egyesület Elnöksége a védjegy használatát 5 évre ítéli meg. Az öt év leteltét
megelőzően a BTGE Elnöksége felülvizsgáló jellegű minősítést végez. Ez a korábbi
adatlapok alapján kiegészítő adatlappal történik, amelyben a vállalkozás előrehaladása
egyértelműen nyomon követhető. A védjegy szabályzatának való megfelelést az Elnökség 5
éven belül is ellenőrizheti. Erre jellemzően abban az esetben kerül sor, ha a védjegy
használójával kapcsolatban valamely fogyasztó vagy egyéb szervezet panaszt tesz. A BTGE
Elnöke a panasz tartamától függően dönt a szükséges lépések megtételéről. A BTGE Védjegy
honlapján lehetőséget biztosít a fogyasztók, használók, partnerek részére a visszajelzések
adására. Ez lehetőséget biztosít a felmerülő hibák, hiányosságok gyors és hatékony kezelésére
és a pozitív visszajelzések fogadására is.
11. VÁLTOZÁSOK
A jelen szabályzatot a Borsod-Torna-Gömör Egyesület Elnöksége módosíthatja. A szavazás
minden esetben egyszerű szótöbbség elve mentén érvényes.

Edelény, 2017. október 12.

Bodnár-Pásztor Edina sk.
elnök
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