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1. A tanúsító védjegyre vonatkozó alapinformációk
1.1. A védjegy grafikai megjelenítése

1.2. Oltalomban részesülő termékek (árujegyzék)
A védjegy oltalmi körét a Nizzai Osztályozási Rendszer szerinti 29-33. áruosztály képezi. A
megjelöléssel megkülönböztetett áruk:
−

29. OSZTÁLY, különösen: hús, hal-, baromfi- és vadhús; tartósított, szárított és főzött
gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek;
étkezési olajok és zsírok.

−

30. OSZTÁLY, különösen: lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.

−

31. OSZTÁLY, különösen: élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; magok; vetőmagok, élő
növények és virágok.

−

32. OSZTÁLY, különösen: sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

−

33. OSZTÁLY: alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

1.3. A védjegyjogosult adatai
Elnevezés:

ECO-SENSUS Kutató, Oktató és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

7100 Szekszárd, Nefelejcs köz 12.

2. Az
árujegyzékben
követelmények

szereplő

árukra

vonatkozó

minőségi

Az árujegyzékben szereplő árukra vonatkozóan meghatározott minőségi és egyéb jellemzők
alapvetően a termékek helyi előállítására és az előállítás, valamint a csomagolás módjára vonatkoznak.
2.1. A termékek helyi voltára vonatkozó követelmény
A szekszárdi helyi termék fogalmi és földrajzi hatálya a következő településekre terjed ki:
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1. Alsónána

8. Fadd

15. Mőcsény

22. Szekszárd

2. Alsónyék

9. Fácánkert

16. Őcsény

23. Tengelic

3. Báta

10. Grábóc

17. Pörböly

24. Tolna

4. Bátaapáti

11. Harc

18. Sárpilis

25. Várdomb

5. Bátaszék

12. Kakasd

19. Sióagárd

26. Zomba

6. Bogyiszló

13. Medina

20. Szálka

7. Decs

14. Mórágy

21. Szedres

Tehát védjegyhasználat
engedélyezhető.

kizárólag

a

fenti

településekről

származó

termékek

tekintetében

2.2. Az előállítás módjára vonatkozó követelmények
A kötelezően és önkéntesen vállalható kritériumokat jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
Alapvető követelmény a védjegyhasználat során a környezetkímélő vagy annak bevezetését vállaló
gazdálkodás keretében történő élelmiszertermelés.
A védjegyhasználatból nincsenek kizárva a környezetkímélő gazdálkodást egyelőre nem folytató
gazdák, ugyanakkor a védjegyrendszer ösztönzi (önkéntesen vállalható minőségtanúsítási
szempontokkal, és ingyenes tanácsadási tevékenységgel) a környezetkímélő gazdálkodásra történő
átállást.
2.3. A csomagolásra vonatkozó követelmények
Alapvető követelmény a védjeggyel ellátott élelmiszerek vonatkozásában, hogy a termék csomagolása
ne szennyezze a környezetet, tehát a csomagoló anyagok elsősorban újrahasznosított vagy
újrahasznosítható, biológiailag lebomló anyagok, főként helyi nyersanyagok legyenek.

3. A minőség tanúsításának szabályai
A védjegyhasználati engedélyt egy termék vonatkozásában, abban az esetben lehet megadni, ha a
termék és annak termelője egyszerre teljesíti a következő feltételeket:
Jelen szabályzat 1. számú mellékletében foglalt nyilatkozat 5./I./b. pontjában meghatározott jogosult
−

az 5./I./c. pontban meghatározott kizáró feltételek mindegyikének megfelel;

−

az 5./II. pontban foglalt feltételek legalább egyikének megfelel;

−

az 5./III. pont feltételei közül legalább ötöt megjelöl;

−

az 5./IV. pontban foglalt feltételek legalább egyikének megfelel;

−

a termék előállítását az 5./I./a. pontban szereplő valamely településen végzi.

Abban az esetben, ha a kérelmező az 5./III. pont feltételei közül több mint ötöt teljesít, a
környezetkímélő, fenntartható gazdálkodás ténye külön, kifejezetten feltüntetésre kerül a
tanúsítványon.
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4. A védjegyhasználat feltételei
4.1. A védjegy bizottság
A védjegyrendszer működtetésével, feltételeivel kapcsolatos kérdésekben kizárólag a védjegyjogosult
jogosult döntést hozni. A védjegyhasználat engedélyezéséről, beleértve a meghosszabbítást és a
visszavonást a védjegyjogosult által létrehozott bizottság egyszerű szótöbbséggel dönt. A bizottságnak
minimum 3 (három), maximum 5 (öt) tagja lehet, a tagokat a védjegyjogosult jelöli ki és hívja vissza.
A bizottság tagjai közül nincsenek kizárva a védjegyjogosult tagjai, valamint mellettük tagok lehetnek
pl. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízott képviselői, helyi termelők és
szolgáltatók, helyi civil szervezetek képviselői.
4.2. Védjegyhasználati kérelem
A védjegyhasználati engedély kérelem útján nyerhető el. A kérelmet a védjegyjogosulthoz kell
írásban, személyesen, vagy levélpostai úton benyújtani jelen szabályzat 1. számú mellékletében
szereplő nyilatkozat kitöltésével, valamint a tanúsítási díj megfizetésének igazolása mellett. Abban az
esetben, ha egy adott termékcsoportra vonatkozóan minden egyes termék az ugyanazon – az 1. számú
mellékletben foglaltak szerinti – jellemzőkkel bír, akkor elegendő egyetlen nyilatkozat benyújtása.
Értelemszerűen, különböző minőségi jellemzőkkel bíró termékek esetén termékenként külön
nyilatkozat benyújtása szükséges.
A kérelmező a kérelem benyújtását követő 8 (nyolc) napon belül a védjegyjogosult székhelyén,
előzetes egyeztetés alapján köteles az érintett termékek mintáját benyújtani. A minta mértéke legalább
olyan kell, hogy legyen, hogy abból a termék alapvető jellemzői szemrevételezéssel, valamint
kóstolással egyértelműen megállapíthatóak legyenek.
A bizottság a kérelem beérkezése után legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül ellenőrzi a kérelem formai
helyességét és teljességét, és ha szükséges, megfelelő határidő biztosítása mellett, felkéri a kérelmezőt
a hiányosságok pótlására.
A tanúsító védjegy használati engedélyének kiadásáról a védjegyjogosult legkésőbb a kérelem
beérkezését követő 30 (harminc) napon belül dönt, erről a tanúsítvány megküldésével értesíti a
kérelmezőt és felhívja a védjegyhasználati díj megfizetésére. A határidőbe a hiánypótlás ideje nem
számít bele.
A kérelemben szereplő személyes, illetve egyéb adatokat, a kérelmezőtől kapott információkat a
védjegyjogosult kizárólag a tanúsító védjegy használati engedélyének megadása céljából és a
használati engedély hatálya alatt kezeli, azt másnak nem adja tovább. A védjegyhasználatot kérelmező
a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez a nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával hozzájárul. A
kérelmező kifejezett engedélye nélkül a védjegyjogosult az adatokat csak a termékek tanúsítási
rendszerének fejlesztésére, illetve tudományos, ismeretterjesztési, statisztikai célokra, anonim módon
összesítetten használja fel.
A kérelmező a kérelem benyújtásával hozzájárul a rendelkezésre bocsátott termékminták
vizsgálatához, valamint ahhoz, hogy adott esetben – előzetesen egyeztetett időpontban – a
védjegyjogosult a termékek termelését, előállítását, feldolgozását, csomagolását a helyszínen
megtekintse. Védjegyjogosult a helyszíni megtekintést indokolt esetben a védjegyhasználati engedély
feltételeként is szabhatja. Ebben az esetben a helyszíni megtekintés egyeztetése és a megtekintés
között eltelt időszak nem számít bele az elintézési határidőbe.
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4.3. Védjegyhasználati engedély
A védjegyhasználó a tanúsítvány birtokában, a védjegyhasználati díj megfizetését követően jogosult a
tanúsító védjegy használatára az alábbiak szerint.
A védjegyhasználó a jelen szabályzatban foglaltak szerint földrajzilag nem korlátozott, nem
kizárólagos használati jogot kap a védjegyjogosulttól a tanúsítványban feltüntetett termékei
vonatkozásában.
A védjegyjogosult – a minőségi követelményeknek történő megfelelőség esetén is – elutasíthatja a
védjegyhasználati engedély kiadását, ha az adott termék, vagy annak előállítása, csomagolása
ellentétes a védjegy céljával, és/vagy morális és etikus alapelvekkel, nyilvánvalóan jó erkölcsbe
ütközik, vagy más módon ronthatja a védjegy megítélését.
4.4. Tanúsítvány
A védjegyjogosult a védjegyhasználat engedélyezése esetén tanúsítványt állít ki a védjegyhasználó
részére. A tanúsítvány alapján a védjegyhasználó jogosult a tanúsítványban szereplő termékek
vonatkozásában a védjegyhasználatra.
A védjegyhasználati engedély minőségi követelményeinek való megfelelésben történt változást a
védjegyhasználó haladéktalanul köteles a védjegyjogosultnak jelezni.
4.5. A védjegyhasználati engedély időtartama, meghosszabbítása
A védjegyhasználati engedély időtartama a kérelem benyújtásának évét követő egy naptári évre szól.
A védjegyhasználati engedély évente további egy naptári évre meghosszabbítható. Az engedély
meghosszabbításának szándékát legkésőbb a tárgyév december 1. napjáig kell az alábbiak szerint
kezdeményezni.
Amennyiben a védjegyhasználó az engedély lejárta előtt, a tárgyév december 1. napjáig a következő
évi védjegyhasználati díjat befizeti, akkor a használati engedély egy újabb naptári évre minden további
nyilatkozat nélkül, automatikusan meghosszabbodik. A díjfizetéssel a védjegyhasználó kifejezetten
kijelenti, hogy a tanúsított termékek vonatkozásában a tanúsítvány kiadásának időpontjához képest
semmilyen olyan a jelen szabályzatban foglalt minőségi jellemzőket érintő változás nem következett
be, amely alapján a védjegyhasználati engedélyt az adott termék vonatkozásában nem kapta volna
meg. Ezzel összefüggésben a védjegyhasználót teljes kártérítési felelősség terheli.
4.6. A tanúsítás költségei
A használati engedély kiadására irányuló eljárás egyszeri költsége termékenként 5.000,- Ft + a
mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározottak szerinti áfa. A
tanúsítás költsége magában foglalja a kérelem szakértői vizsgálatának, valamint az esetleges helyszíni
megtekintés költségét.
Amennyiben a védjegyhasználó újabb termékekre vonatkozóan kérelmez védjegyhasználati engedélyt,
az eljárás költségeit újra meg kell térítenie.
4.7. A védjegyhasználat módja
A használati jog alapján a védjegyhasználó jogosult a védjegyet a védjegyjogosult által rendelkezésre
bocsátott arculati kézikönyvben meghatározott módon és csakis ilyen módon felhasználni termékei
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megkülönböztetésére, a napi működése során. Az arculati kézikönyv dokumentációja magában
foglalja a védjegyre vonatkozó színes ábrás levonat elektronikus formátumát, amely alapján a védjegy
nyomdaipari technológiával megjeleníthető, elektronikus úton felhasználható.
A felhasználás irányulhat a védjegy megjelenítésére a védjegyhasználó árujának csomagolásán,
termékismertetőin, üzlethelyiségében elhelyezett vizuális arculati elemként, a védjegyhasználó
tevékenységére vonatkozó hirdetésekben és marketing anyagokban, beleértve a védjegyhasználóról,
termékeiről készült on-line és nyomtatott hirdetési és marketing anyagokat; továbbá kiállításokon,
konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken.
4.8. A védjegyhasználat díja
A védjegyhasználó a használati engedély érvényességének ideje alatt – függetlenül a tanúsított
termékek számától – havi fix védjegyhasználói díjat köteles fizetni a védjegyjogosult részére, amely
egységesen 1000,- Ft/hó + a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvényben
meghatározottak szerinti áfa. A védjegyhasználati díjat előre egy összegben kell megfizetni a
védjegyjogosult részére, védjegyjogosult CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700024-49241301-52000001
számú bankszámlájára.
4.9. A védjegyhasználati jog megszűnése
A védjegyhasználati jog az adott termékre vagy a védjegyhasználóra vonatkozóan megszűnik:
a) a tanúsítvány lejártával;
b) abban az esetben, ha a védjegyhasználó a jelen szabályzatban foglalt lényeges kötelezettségeit
(az arculati kézikönyv alkalmazását is beleértve) súlyosan megszegi, és azzal a figyelmeztetés
ellenére sem hagy fel;
c) az engedély kiadását követően bekövetkezett változás, vagy a védjegyjogosult tudomására
jutott információ következtében kiderül, hogy a védjegyhasználati engedély kiadásának nem
lett volna helye;
d) örökös hiányában a jogosult halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A védjegyhasználat joga a jogutódra átszáll. Ebben az esetben a jogutód, vagy a jogelőd köteles a
jogutódlás tényét bejelenteni a védjegyhasználó felé.
Jelen szabályzatban foglaltak szándékos megsértése, a minőségi követelmények tekintetében a
védjegyjogosult szándékos megtévesztése esetén a védjegyhasználó a használattól legfeljebb 5 évre
eltiltható, a kérelmezők köréből kizárható. Vonatkozik ez a kérelmező kapcsolt vállalkozásaira is,
valamint a kérelmező közeli hozzátartozóira. Ennek megítélésekor a Polgári Törvénykönyv, valamint
a társasági adóra vonatkozó jogszabályok definícióit kell alkalmazni.

4.10.

A védjegyhasználattal kapcsolatos díjak számlázási szabályai

A védjegyhasználati engedély iránti kérelem esetén a tanúsítási díjat, mint eljárási díjat a kérelmező a
kitöltött nyilatkozatok darabszáma (kérelemmel érintett termékcsoportok száma) alapján számított
5.000 Ft/kérelem+áfa összeget utalja a védjegyjogosult számlájára. Az átutalásban hivatkozásként a
termékcsoport megnevezését kell tüntetni. A védjegyjogosult a díjnak a bankszámláján történő
jóváírását követően haladéktalanul szabályos számlát állít ki, melyen a teljesítés időpontja a jóváírás
napja.
A védjegyhasználati engedélyre irányuló eljárásban, annak legalább egy termékre vonatkozó pozitív
elbírálása esetén (legalább egy tanúsítvány megszerzése) a védjegyhasználó díjfizetés ellenében
jogosult a védjegy használatára. A védjegyhasználat naptári éves szintű díját a használó egy összegben
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fizeti meg átutalással havi A védjegyhasználati díj 1.000 Ft+áfa, azaz a naptári évben hátralévő
hónapok száma és a havi díj szorzata+áfa összegben. A tanúsítvány kiadásának napja szerinti hónap is
naptári teljes hónapként számítandó. A számlát a tanúsítványon szereplő dátum, mint teljesítési
időponttal állítja ki a védjegyjogosult és a határozat megküldésekor proforma számlaként postázza a
védjegyhasználó számára. Védjegyhasználat hosszabbítása esetén a védjegyjogosult december 1-jéig
megküldi a következő naptári évre vonatkozó számlát 12.000 Ft.+áfa értékben, ahol a teljesítés
időpontja december 1. és a díj számlára történő jóváírásának is ezideig meg kell történnie.

5. A védjegy használatának ellenőrzésére vonatkozó előírások
A védjegyjogosult a védjegyhasználókról nyilvántartást vezet, a tanúsított termékek megjelölésével. A
nyilvántartást a védjegyjogosult a védjegyhasználók nyilatkozatában megadott környezetkímélő
minőségi kritériumok megjelenítése mellett a honlapján elérhetővé teszi.
A védjegyjogosult a használati engedély érvényessége alatt mintavétellel, vagy a helyszínen
ellenőrizheti a védjeggyel megjelölt termékeket, a tanúsítványban foglalt minőségi követelményeknek
való megfelelés szempontjából. A védjegyjogosult bármikor jogosult a védjegyhasználat formai,
arculati követelményeinek használatát is ellenőrizni.
A védjegyhasználó naptári évente egyszer minőségi vizsgálat céljából a védjegyjogosult által előírt
határidőben kötelezhető termékminta bemutatására, amelyre a kérelem benyújtásával együtt benyújtott
termékmintákra vonatkozó előírások érvényesek.
Az ellenőrzések során a védjegyjogosult köteles a védjegyhasználó gazdálkodásának sajátosságait
figyelembe venni. Ennek megfelelően a védjegyjogosult törekszik arra, hogy az ellenőrzéssel a
termelést a lehető legkisebb mértékben hátráltassa, valamint az ellenőrzést a termelés olyan szakaszára
időzítse, amikor a lényeges minőségi jellemzők megállapíthatók.
A védjegyhasználó köteles az ellenőrzésnek alávetnie magát és azt szándékosan nem akadályozhatja,
továbbá köteles az ellenőrzés hatékony végrehajtásához szükséges feltételeket biztosítani. A
védjegyhasználó kérelmére indokolt esetben az ellenőrzés egyszer, legfeljebb 15 nappal elhalasztható.
A védjegyhasználó jelen pontba ütköző tevékenysége a szabályzatban foglaltak lényeges
megszegésének minősül és a védjegyhasználati engedély megszűnését vonja maga után.

6. A jogosulatlan védjegyhasználattal szembeni fellépés rendje
A jogosulatlan védjegyhasználattal szemben kizárólag a védjegyjogosult, illetve az általa
meghatalmazott személyek, szervezetek jogosultak fellépni. Mindemellett a védjegyhasználók
jogosulatlan védjegyhasználat gyanújának észlelése esetén kötelesek haladéktalanul értesíteni a
védjegyjogosultat a fellépéshez szükséges információk megadása mellett.
A jelen szabályzatban foglaltakkal ellentétes használat esetén a védjegyjogosult – határidő megjelölése
mellett – felhívja a védjegyhasználót a jogszerű állapot helyreállítására, valamint jogosulatlan
használat esetén a használat abbahagyására.
Amennyiben a jogszerű állapot helyreállítása nem lehetséges, vagy a határidő eredménytelenül telik el,
a védjegyjogosult írásban eltiltja a jogosulatlan védjegyhasználót a védjegyhasználattól az adott
termékek vonatkozásában. Különösen súlyos esetben a jogosulatlan védjegyhasználat, védjegybitorlás
a tanúsító védjegyrendszerből legfeljebb 5 (öt) évig történő teljes kizárást is eredményezheti.
7

Ha a fentiek nem vezetnek eredményre, akkor a védjegy jogosulatlan használatának megakadályozása
kapcsán a védjegyjogosult bírósági úton jár el. A tanúsítvány visszavonása érintheti a védjegyhasználó
egy, több, vagy összes termékét, és a védjegyjogosult erről írásban értesíti a védjegyhasználót,
valamint a visszavonás tényét közzéteszi a honlapján.

7. Záró rendelkezések
A tanúsító védjegy használatára alkalmazni kell a minőség vagy egyéb jellemzők tanúsításáról
rendelkező külön jogszabályok előírásait is.
Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
szóló 1997. évi XI. törvény rendelkezései alkalmazandók.
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1. melléklet
VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM
NYILATKOZAT
Jelen nyilatkozat alapján az ECO-SENSUS Kutató, Oktató és Kommunikációs Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Nefelejcs köz 12.) mint
védjegyjogosult „Minőségi helyi élelmiszer – Szekszárd” elnevezésű tanúsító védjegyének használati
engedélyét kérelmezem, a kapcsolódó védjegyszabályzat alapján. Önként, büntetőjogi felelősségem
teljes tudatában, a valóságnak megfelelően nyilatkozom a védjegyhasználattal érintett termékek
minőségi és egyéb jellemzőiről, az alábbiak szerint:
1.

Védjegyhasználó/Kérelmező adatai:

Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Anyja neve: 1
Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma:
Adószám/adóazonosító:
Termelői regisztrációs szám:
Képviselő neve, beosztása: 2
Gazdálkodás címe(i):

2.

1
2

Védjegyhasználó/Kérelmező bemutatása (Mióta foglalkozik gazdálkodással, mekkora területen
mit termel/mit dolgoz fel/állít elő, hány embert foglalkoztat? Max. 10 sorban):

Kizárólag természetes személy kérelmező esetén kell kitölteni.
Kizárólag gazdálkodó szervezet esetén kell kitölteni.

1

3.

3

A termék(ek) felsorolása és rövid leírása(Max. 10 sor) 3:

Több egymástól eltérő jellemzővel rendelkező termék esetén külön-külön kell a nyilatkozatot kitölteni!

2

4.

A termék(ek) rendelkezésre állása (Milyen időszakonként, milyen rendszerességgel és mennyit
tud előállítani/feldolgozni/termelni az adott termékből kereskedelmi színvonalon?)

5.

Minőségi nyilatkozat

5./I. Kötelezően teljesítendő feltételek:
a. A Védjegyet olyan termékeken kívánom feltüntetni, amelyeket az alábbi védjegyhasználatra
jogosult településeken állítanak elő (aláhúzással jelölendő!):
1. Alsónána

14. Mórágy

2. Alsónyék

15. Mőcsény

3. Báta

16. Őcsény

4. Bátaapáti

17. Pörböly

5. Bátaszék

18. Sárpilis

6. Bogyiszló

19. Sióagárd

7. Decs

20. Szálka

8. Fadd

21. Szedres

9. Fácánkert

22. Szekszárd

10. Grábóc

23. Tengelic

11. Harc

24. Tolna

12. Kakasd

25. Várdomb

13. Medina

26. Zomba
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b. A Védjegy használatára az alábbi személyek vagy szervezetek jogosultak:
helyi gazdálkodó: a jogosult települések területén életvitelszerűen jelen lévő gazdálkodó,
mezőgazdasági egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő; helyi életvitelű, gazdálkodást
folytató magánszemély; valamint helyi életvitelű magánszemélyek többségi tulajdonában lévő,
jogi személyiséggel bíró mezőgazdasági főtevékenységű gazdasági társaság;
helyi társadalmi (civil) szervezet: a jogosult településen bejegyzett székhellyel rendelkező
társadalmi (civil) szervezet, amely tevékenységét a jogosult települése(ke)n fejti ki;
helyi egyéni vállalkozó: a jogosult településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező, helyi
életvitelű egyéni vállalkozó.
helyi vállalkozás: a jogosult településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező, helyi
életvitelű magánszemélyek többségi tulajdonában lévő, jogi személyiséggel bíró gazdasági
társaság;
helyi természetes személy: a jogosult településen állandó lakás céljára alkalmas lakóépületben
bejelentett lakcímmel rendelkező és/vagy a jogosult településen életvitelszerűen lakó személy.
c. Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet, vagy (ha értelmezhető) mint egyéni
vállalkozó, magánszemély
nem áll felszámolási-, végelszámolási vagy csődeljárás alatt,
nincs 60 napnál régebben lejárt köztartozása,
az elmúlt 5 évben természetkárosítás és/vagy környezetkárosítás miatt jogerős hatósági vagy
bírósági elmarasztaló határozat ellene nem keletkezett,
tevékenységem és/vagy termékem megfelelnek a hazai és Európai Uniós normáknak,
szabályoknak, és az illeszkedik a fenntartható fejlődés elvéhez.
termékem megfelel a szabályzatban foglalt tanúsítványi feltételeknek.
5./II. Nyilatkozat a termék előállításának módjáról:
Általános gazdálkodás, átállás alatt környezetkímélőre
Kímélő gazdálkodás (extenzív-, integrált-, vagy agrár-környezetgazdálkodás)
Minősített biogazdálkodás
Tájgazdálkodás
Hagyományos, kisüzemi termelés, élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal, körültekintő
környezethasználat, a jó higiéniai gyakorlat betartásával
5./III. Kötelezően választható termékjellemzők az előállítás során:
Fűtetlen fóliás termesztés
Fűtött fóliás termesztés
GM-mentes
4

Hagyományos Tolna megyei fajta
Tolna megyében hagyományos termesztett növény vagy állatfajta

Hormon- és antibiotikum-mentes tenyésztés/termesztés
Hozzáadott cukor és édesítőszer-mentes
Ionizáló / radioaktív sugárzással nem kezelt
Ionizáló energiával vagy radioaktív sugárzással kezelt termék nem viselheti a védjegyet!

Mesterséges adalékanyag-mentes

A termék, illetve annak alapanyagai nem tartalmaznak mesterséges adalékanyagot (pl. fényező, zseléző,
sűrítő, pelyhesítő, térfogatnövelő, állományjavító szert stb.).

Mesterséges ízfokozó-mentes
A termék, illetve annak alapanyagai nem tartalmaznak mesterséges ízfokozót (pl. aromák). Nem
használtak az előállításhoz természetes, de élelmiszernek nem minősülő ízesítőt.

Mesterséges színezék-mentes

A termék, illetve annak alapanyagai nem tartalmaznak mesterséges színezéket. Magyarországi eredetű,
természetes alapanyagú színezés megengedett, pl.: körözött esetében pirospaprika; festőnövények
használata. A kifejezetten színezési céllal hozzáadott összetevőt a csomagoláson ez esetben fel kell
tüntetni a „Mesterséges színezék mentes” megjelölés mellé (pl. szederlével színezve). Élelmiszernek
nem minősülő természetes eredetű színezéket nem használtak fel (pl. tetű kitin porítva).

Mézzel ízesített
Műtrágyázás nélkül termelt
Szermaradvány-mentes
Szermaradvány-mentesnek tekintjük a terméket, ha az alapanyagokkal kapcsolatban fennáll, hogy az
agrár-környezetgazdálkodásban meghatározott zöld és/vagy sárga szereket használta az előírásoknak
megfelelően vagy minősített biogazdálkodó, a biogazdálkodásban megengedett szereket használta az
előírásoknak megfelelően vagy vegyszermentes művelési módon, a vegyszerrel művelt szomszédos
területektől kellő védőtávolsággal, védőövezettel elválasztott területről gyűjtött termék vagy a növény
szermaradvány mentességét hiteles dokumentummal igazolja (előírt élelmezés-egészségügyi várakozási
időket a termelés során megtartották és a permetezési napló hiteles).

Szójamentes
Tartósítószer-mentes
A termék, illetve annak alapanyagai nem tartalmaznak hozzáadott mesterséges tartósítószert. A
tartósítást is szolgáló, hagyományos eljárások során a termékhez adott anyagok nem kizáró tényezők,
pl. lekvárban a cukor, méz. Megengedettek a hagyományos tartósítási módszerek, pl. a füstölés, a
zsírban, sóban tartás.

Természetes alapanyagokból készült

Az előállító saját nyilatkozata szerint 100%-ban természetes (nem mesterségesen előállított)
alapanyagok felhasználásával készült. (A csomagolást nem tekintjük a termék részének ilyen
szempontból.)

Természetes érés (érésfokozó, állományszárító szer nélkül)
Természetes talajon termesztett
Vegyszeres növényvédelem nélkül
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Csak kontakt növényvédőszerek felhasználásával
A termék a helyi hagyományhoz kapcsolódik, éspedig: ……………………………………
Egyéb előnyös tulajdonság:.........................................................................
5./IV. Nyilatkozat a helyi termék környezetkímélő csomagolásáról:
A termék csomagolása nem szennyezi a környezetet
A csomagoló anyagok elsősorban újrahasznosított vagy újrahasznosítható, biológiailag
lebomló anyagok.
A termék csomagolása főként helyi alapanyagokat tartalmaz (.....%-ban)
Egyéb, éspedig: ...........
Kelt (helyszín, dátum): ………………………………………………………….

…………………………………………………………………….
Védjegyjogosult/Kérelmező
Tanúk (amennyiben a Védjegyjogosult/Kérelmező magánszemély, vagy egyéni vállalkozó):

Név (olvashatóan):…………………………………

Név (olvashatóan):…………………………………

Lakcím:……………………………………………..

Lakcím:……………………………………………

……………………………………………………….

…………………………………………………….

Aláírás:……………………………………………..

Aláírás:……………………………………………..
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