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Pályázati feltételek és bírálati szempontok 

A Bakony–Balaton Geopark Termék védjegyváltozat használatához 

A védjegyváltozatot 

A Bakony–Balaton Geopark Termék védjegyváltozatot a pályázati felhívás 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 A Bakony–Balaton Geopark Termék védjegyváltozat célja 
 

A  Bakony–Balaton  Geopark  Termék  védjegyváltozat  (továbbiakban:  védjegyváltozat) 
elsődleges  célja  a  Bakony–Balaton  UNESCO  Globális  Geopark  területén  működő  helyi 
vállalkozások, gazdálkodók, gazdálkodó szervezetek támogatása, az eladásra szánt termékeik 
megbecsülésének növelése, piaci lehetőségeinek bővítése.   
 
A  védjegyváltozat  alkalmazásának  további  célja  a  geopark  földtani  örökségének 
népszerűsítése, a környezettudatosság növelése, a természetvédelem, különösen a földtani 
természetvédelem társadalmi megítélésének általános  javítása, a térségi, vidékfejlesztési és 
gazdasági  együttműködések  erősítése  a  geopark  földtani  örökségének  fenntartható 
hasznosításával.  

 

A védjegy használati jogának megszerzése 

A védjegy használati jogának megszerzéséhez pályázatot kell benyújtani, amely tartalmazza a 

2.  számú  mellékletben  található  nyilatkozatot  és  védjegyhasználati  kérelmet.  A  pályázat 

benyújtásának módját, helyét és idejét a pályázati felhívás tartalmazza. 

A pályázók köre 
 
Pályázhatnak  mindazok  az  őstermelők,  kistermelők,  egyéni  vállalkozók,  gazdálkodó 
szervezetek,  valamint  civil  szervezetek,  amelyek  a  Bakony–Balaton  Geopark  területén 
működnek és kereskedelmi  forgalomba hozható  jellegzetes helyi  feldolgozott növényi vagy 
állati alapanyagokból (pl. hús, zöldség, gyümölcs, fűszer, gyógynövény, mag, tej, zsiradék stb.) 
feldolgozott  krém,  paszta,  pástétom,  szörp,  lekvár,  zselé,  dzsem,  tea,  olaj,  liszt,  ecet, 
tejtermék,  cider,  sör,  bor  stb.,  illetve  kézműves  helyi  termékkel  (kerámia,  papír,  üveg, 
porcelán, ékszer) rendelkeznek. A pályázatot kizárólag a jelen felhívás 4. számú mellékletében 
meghatározott áruosztályokba tartozó termékekre lehet érvényesen benyújtani. 
 
Érvényesen nem pályázhat, illetőleg a pályázatból kizárásra kerül: 

a) aki ásványt, kőzetmintát (kivéve, ha a termék olyan ásványi nyersanyagot tartalmaz, 
amely  legálisan  működő  bányából,  illetve  nagykereskedőtől  származik),  illetve 
bárhonnan  származó  ősmaradványt  felhasználó  terméket  forgalmaz,  vagy  ilyen 
termékkel pályázik, 
b)  akit  az  elmúlt  5  évben  természetkárosítás,  hulladékgazdálkodás  rendjének 
megsértése, vagy környezetkárosítás miatt bíróság jogerősen elmarasztalt, 
c) akinek  felelősségét az elmúlt 2 évben szabálysértési eljárásban természetvédelmi 
szabálysértés elkövetése miatt jogerősen megállapították,  
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d) akivel szemben – természetes vagy jogi személyként, vagy jogi személyiség nélküli 
társaságként – jogerősen természetvédelmi, környezetvédelmi, állategészségügyi vagy 
élelmiszerlánc biztonsági bírságot szabtak ki, az azt követő 2 évig, 
e) aki felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás alatt áll,  
f) akinek 60 napnál régebben lejárt köztartozása áll fenn, 
g) akivel szemben a védjegyjogosult 60 napnál régebben lejárt követelést tart nyilván, 
h) akivel szemben a védjegyhasználati szerződést szerződésszegés miatt felmondták, 
az azt követő legalább egy, legfeljebb öt évig. 
 

A pályázatok elbírálása 

A beérkező pályázatokat a termékmintákkal együtt a Geoparki Tanúsítványi Bizottság (GPTB) 

bírálja el, amelynek elnöke a Bakony–Balaton UNESCO Globális Geoparkot  irányító Balaton‐

felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója, tagjait pedig az igazgató kéri fel. 

Értékelési alapelvek, értékelési szempontok 

Az GPTB a bírálatot az alábbi általános értékelési szempontokat figyelembevételével végzi el: 
  

a) a termék kapcsolódjon a geopark földtudományi örökségéhez: nevében, formájában 
vagy más módon (pl. grafikai motívumok, embléma) kapcsolódjon a geopark tájaihoz, 
egykor  vagy  most  jellemző  földtani  folyamataihoz  (pl.  vulkanizmus),  itt  található 
kőzethez, ősmaradványhoz, forráshoz, barlanghoz stb. 
b) a termék előállítása a Bakony—Balaton Geopark területén történjen, 
c) a termék elsősorban helyi nyersanyagokból készüljön, és túlnyomóan ne tartalmazza 
tájidegen, illetve termőhely idegen növény származékát vagy tájidegen vadon élő állat 
származékát, 
d) a gyártó tevékenységének végzését a térségben élő munkaerőre alapozza,  
e)  a  termék  a  minőségével,  megjelenésével  vagy  más  kivételes  tulajdonságával 
(hagyományos  vagy  modern  stílusú  kivitelezésben)  jól  reprezentálja  a  térség 
természeti, táji és kulturális sajátosságait, 
f) a pályázó a tevékenységét a helyi sajátosságokra alapozva végezze, 
g) a pályázó tevékenysége mintaértékű legyen más termelők részére, 
h)  a  termék  megfeleljen  a  hazai  és  európai  uniós  normáknak,  szabályoknak,  és 
illeszkedjen a fenntartható fejlődés elvéhez, 

 

Speciális értékelési szempontok 

Területi  lehatárolás: A geopark termék  fogalmi és  földrajzi hatálya a következő települések 
teljes közigazgatási területére terjed ki: 
Ábrahámhegy, Ajka, Alsóörs, Aszófő, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Bakonybél, Bakonyjákó, 
Bakonykoppány, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonypölöske, Bakonyszentkirály, Bakonyszentlászló, 
Bakonyszücs,  Balatonakali,  Balatonalmádi,  Balatonboglár,  Balatoncsicsó,  Balatonederics, 
Balatonfőkajár,  Balatonfüred,  Balatonfűzfő,  Balatongyörök,  Balatonhenye,  Balatonkenese, 
Balatonrendes, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Balatonvilágos, Bánd, Barnag, Bazsi, 
Berhida, Borzavár, Csabrendek, Csajág, Csehbánya, Cserszegtomaj, Csesznek, Csetény, Csopak, Doba, 
Döbrönte,  Dörgicse,  Dudar,  Eplény,  Farkasgyepű,  Felsőörs,  Fenyőfő,  Fonyód,  Ganna,  Gyenesdiás, 
Gyulakeszi,  Hajmáskér,  Halimba,  Hárskút,  Hegyesd,  Hegymagas,  Herend,  Hévíz,  Hidegkút,  Jásd, 



3 
 

Kapolcs,  Káptalantóti,  Kékkút,  Keszthely,  Királyszentistván,  Kisapáti,  Kislőd,  Kővágóörs,  Köveskál, 
Küngös,  Lesencefalu,  Lesenceistvánd,  Lesencetomaj,  Litér,  Lókút,  Lovas,  Magyarpolány,  Márkó, 
Mencshely,  Mindszentkálla,  Monostorapáti,  Monoszló,  Nagyesztergár,  Nagygörbő,  Nagyvázsony, 
Nemesgulács,  Nemesvámos,  Nemesvita,  Németbánya,  Noszlop,  Nyirád,  Óbudavár,  Olaszfalu,  Öcs, 
Örvényes, Öskü, Paloznak, Papkeszi, Pécsely, Pénzesgyőr, Porva, Pula, Raposka, Révfülöp, Rezi, Salföld, 
Sáska,  Sóly,  Somlójenő,  Somlószőlős,  Somlóvásárhely,  Sümeg,  Sümegprága,  Szápár,  Szentantalfa, 
Szentbékkálla,  Szentgál,  Szentjakabfa,  Szentkirályszabadja,  Szigliget,  Szőc,  Tagyon,  Taliándörögd, 
Tapolca, Tés, Tihany, Tótvázsony, Ugod, Úrkút, Uzsa, Vállus, Városlőd, Várpalota, Várvölgy, Vászoly, 
Veszprém,  Veszprémfajsz,  Vigántpetend,  Vilonya,  Vindornyalak,  Vindornyaszőlős,  Vonyarcvashegy, 
Vöröstó, Zalahaláp, Zalaszántó, Zánka, Zirc.  

 
Védjegyhasználat kizárólag a  fenti  települések közigazgatási  területéről származó  termékek 
tekintetében engedélyezhető. 
 
Előállítás:  A  termék  előállításának  módjáról  a  kérelmező  nyilatkozatot  nyújt  be  a 
védjegyhasználati  pályázat  adatlapján.  Alapvető  követelmény  a  védjegyhasználat  során  a 
környezetkímélő  vagy  annak  bevezetését  vállaló  gazdálkodás  keretében  történő  termelés. 
Tehát  a  védjegyhasználatból  nincsenek  kizárva  azok,  akik  egyelőre  nem  folytatnak 
környezetkímélő  gazdálkodást,  de  vállalják  az  arra  való  átállást.  Ilyen  módon  a 
védjegyrendszer  ösztönzi  (önkéntesen  vállalható  minőségtanúsítási  szempontokkal  és 
ingyenes  tanácsadási  tevékenységgel)  a  környezetkímélő  gazdálkodásra  történő  átállást  – 
feltétel a termék előállításának módjáról szóló feltételek legalább egyikének való megfelelés. 
   
Csomagolás: Az értékelés  figyelembe  veszi  a  termék/termékek  csomagolásának módját  is. 
Fontos,  hogy  se  a  termék,  se  annak  csomagolása  ne  szennyezze  a  környezetet,  a  termék 
összetétele  élettartamának  egyetlen  fázisában  se  legyen  káros  az  egészségre  (gyártás, 
felhasználás,  megsemmisítés).  A  csomagoló  anyagok  elsősorban  újrahasznosított  vagy 
újrahasznosítható,  biológiailag  lebomló  anyagok,  főként  helyi  nyersanyagok  legyenek  – 
feltétel a környezetkímélő csomagolással kapcsolatos feltételek közül legalább kettőnek való 
megfelelés. 
 
Speciális termékjellemzők: Az értékelés kiterjed a termék kivételes (átlag feletti) minőségére, 
amellyel  jól  reprezentálja  a  geopark  területét,  a  helyi  specialitásokat,  hagyományos  vagy 
modern  stílusú  kivitelezésben.  A  termék  minőségi  sajátosságait  az  GPTB  ítéli  meg  a 
termékminta  alapján  (indokolt  esetben  fénykép  vagy  a  termék  kérvényben  megadott 
tulajdonságainak leírása alapján). Az GPTB egy terméket (csomagolásával együtt) a feldolgozás 
pontossága, működés, eredetiség, egyediség, esztétikai és érzékszervi tulajdonságok (illat, íz 
stb.) valamint környezet‐ és természetvédelmi szempontok szerint bírál el (összehasonlítva az 
adott  termék  átlagos  típusával)  –  feltétel  a  termékjellemzőkkel  kapcsolatos,  kötelezően 
választható feltételek közül legalább 10, vagy nem élelmiszer esetén legalább 5 megjelölése. 
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A védjegy használatának engedélyezése 

A Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark irányító szervezeteként a Balaton‐felvidéki 

Nemzeti Park Igazgatóság, mint védjegyjogosult a védjegyváltozat használatát – pályázat 

alapján – a 3. számú mellékletben foglalt szerződés‐tervezet alapján engedélyezi, amely a 

Felek bármelyike által lényegesnek tartott szerződési feltételekkel kiegészíthető. 

Védjegyhasználat díja 

A Védjegyjogosult a Bakony—Balaton Geopark Termék védjegy használatát – tekintettel arra, 
hogy  a  védjegyhasználat  célja  alapvetően  természetvédelmi  –  főszabályként  díjtalanul 
biztosítja a nyertes pályázók részére. 
 
A  Védjegyjogosult  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  védjegyhasználatért  díjat  állapítson meg.    A 
védjegyhasználat díját a védjegyhasználati szerződésben  rögzítetten, a helyi sajátosságokat 
figyelembe vevő összegben állapítja meg a Védjegyjogosult. 
 

Védjegyhasználat ellenőrzése 

A védjegyváltozatot használó által előállított termék minősége, megjelenése nem csorbíthatja 
a védjegyjogosult jó hírnevét. 
 
A védjegyjogosult – az GPTB felkérésére és bevonásával – évente legalább egyszer ellenőrzi a 
kiegészített védjeggyel ellátott áruk, illetve nyújtott szolgáltatások minőségét, illetve a védjegy 
szerződés‐ és rendeltetésszerű használatát. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
Az ellenőrzés  rendjét, a védjegyváltozatot használó ellenőrzéshez  történő hozzájárulását a 
védjegyhasználati szerződésben rögzíteni kell.  
 
A  védjegyjogosult  a  védjegyhasználati  szerződés  lejártakor  köteles  ellenőrizni  a 
védjegyhasználati szerződésben foglaltak betartását. 
 

Védjegyhasználati jog megsértése 

A védjegyhasználatra irányuló szerződés megszegése esetén az abban foglalt szankciókat kell 
alkalmazni. 
 
A védjegyjogosult az GPTB döntése alapján a védjegyhasználót a védjegyhasználati pályázati 
eljárásból –  a  szerződésszegés  súlyától  függően –  legalább egy,  legfeljebb öt évre  terjedő 
időtartamra kizárhatja. 
 

Védjegyhasználati szerződés meghosszabbítása 

A  védjegyhasználati  szerződés  lejártát  megelőzően  a  védjegyhasználó  a  szerződésben 
foglaltak szerint kérheti annak meghosszabbítását a védjegyjogosulttól. 
A védjegyjogosult a szerződés meghosszabbításáról az GPTB javaslata alapján dönt. 

 

 



5 
 

Védjegyhasználati jog megszűnése 

Védjegyhasználati szerződést legkevesebb 1, legfeljebb 5 évre lehet kötni.  
A védjegyhasználati jog megszűnik, ha a Védjegyhasználó a védjegy használatáról bármilyen 
okból lemond. 
A védjegyhasználati szerződést az abban foglaltak szerint lehet megszüntetni.  
A védjegyhasználati jog megszűnik, ha a Védjegyhasználó a védjegy használatáról bármilyen 
okból lemond. 


