A PROSPERITATI ALAPÍTVÁNY, A VA-TE-BE-T ÉS A VASZ
ÁLTAL KÖZÖSEN KIDOLGOZOTT VÉDJEGYSZABÁLYZAT

A bizalom első hulláma – az önbizalom
– a hitelességről szól. Annak a
tisztességnek,
jó
szándéknak,
képességeknek és eredményességnek a
kifejlesztéséről,
amellyel
hitelessé
válhatunk önmagunk és mások előtt.”
Stephen M. R. Covey

BEVEZETŐ
A HELYI TERMÉK VÉDJEGY CÉLJA
Számos európai és nagyvilági régióban hatalmas hangsúly helyeződik a helyben előállított, helyben honos
vagy helyben megtermelt alapanyagokra és a belőlük hagyományos technológiával, módszerrel, illetve az
adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült termékekre, azaz az úgynevezett helyi
termékekre.
Figyelembe véve azt, hogy az ilyen termékek során létrejövő hozzáadott értékek helyi szinten jelennek
meg, helyi szinten járulnak hozzá a megélhetés fejlesztéséhez, a helyi termékek előállítása, valamint azok
vásárlása és fogyasztása jelentős mértékben hozzájárulhat egy térség gazdasági növekedéséhez, a
szülőföldön való boldoguláshoz, a környezet fenntartható gazdálkodásához, a helyi fajták, szokások és
receptek fennmaradásához, valamint a helyi termékek és egyben az adott régió turisztikai vonzerejének
növeléséhez is.
A fentiek által is vezérelve, a Vajdaságban előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt
alapanyagokra és a belőlük hagyományos technológiával, módszerrel, illetve az adott térségre jellemző
technológiával, eljárással készült termékeket előállítók, gyártók, illetve azok forgalmazásával foglalkozók
fejlesztése és népszerűsítése céljából került meghatározásra a vajdasági Helyi Termék („Helyi Termék”)
jelen szabályzat szerinti fogalma és került megalkotásra a Helyi Termék előállításának és e Helyi
Termékek népszerűsítésére, illetve minőségének és jellemzőinek tanúsítására szolgáló jelen szabályzatban
foglalt, szóelemeket is tartalmazó ábrás megjelölés, a Helyi Termék védjegy („Helyi Termék Védjegy”).
A Helyi Termék Védjegy alapvető célja és elsődleges szerepe az, hogy az olyan Helyi Termék
elismerésére és megkülönböztetésére szolgáljon, amely maradéktalanul megfelel a jelen szabályzatban
foglalt előírásoknak és követelményeknek. A Helyi Termék Védjeggyel ellátott termékek, legfőképpen a
vevők bizalmának elnyerése érdekében, kifejezik a Helyi Termékekben megjelenő értékeket, a
Vajdasághoz tartozást. Jelen szabályzat elsődleges célja így az, hogy részletezze azon feltételeket,
minőségi és színvonalbeli elvásárokat, amelyeket teljesítve az adott termékek vonatkozásában engedély
szerezhető a Vajdasági Helyi Termék Védjegy használatára. A Helyi Termék Védjegy az előbbieknek
megfelelően tanúsítja azt, hogy e védjeggyel jogszerűen ellátott áruk megfelelnek a jelen szabályzatban
foglalt valamennyi minőségi feltételnek és követelménynek.
A HELYI TERMÉK VÉDJEGY KÖRÉ ÉPÜLŐ TERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZER
A Prosperitati Alapítvány, a VA-TE-BE-T és a VASZ célja, hogy a Helyi Termékek árusításának és
értékelésének kézzelfogható elősegítése érdekében a Vajdasági Helyi Termék Védjegy köré kiépüljön egy
olyan komplex termelési és értékesítési rendszer, amely a megtermelt, előállított Helyi Termékek piacra
jutásának, piaci lehetőségeinek bővítésének, értékesítésének és forgalmazásának lehetőségét ténylegesen
is megteremti. Ez tovább inspirálhatja a Vajdaságban élő lakosokat, közösségeket és vállalkozásokat Helyi
Termékek előállítására, általánosságban az önellátás fokának növelésére, a helyi értékek feltárása és
tudatosítása, valamint a környezettudatosság fokozására. Mindezek által új lehetőségek nyílhatnak meg a
vidék- és agrárfejlesztések előtt az élelmiszertermelést és termék előállítást illetően, valamint közvetetten
javulás érhető el az életminőség és munkahelyek számának növekedése terén is. Ezen rendszer
hozzájárulhat továbbá a lakosság Helyi Termékekre vonatkozó szemléletének formálásához, a minőségi
Helyi Termékek iránti tudatos fogyasztás fokozásához és ösztönzéséhez.
A VA-TE-BE-T által a fenti elvek mentén működtetett termelési és értékesítési rendszer keretében a Helyi
Termékeket előállítók Helyi Termékeikkel a Helyi Termékeket árusító kereskedelmi egységekben
(boltokban), valamint a VA-TE-BE-T által működtetett webáruházban (www.piacaruhaz.hu) jelenhetnek
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meg. Mivel a Prosperitati Alapítvány, a VA-TE-BE-T és a VASZ álláspontja szerint egy ilyen termelési és
értékesítési rendszer csak akkor lehet eredményes, ha ahhoz valamennyi Helyi Termék Védjegyet
használó csatlakozik, a Helyi Termék Védjegy használatának engedélyezéséről szóló szerződés
megkötésével a Kérelmező köteles csatlakozni az említett termelési és értékesítési rendszerhez.
VÉDJEGYRE VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK
Helyi Termék Védjegy ábrás megjelenítése
A Helyi Termék Védjegy egy szóelemeket tartalmazó ábrás védjegy, amelynek a grafikai ábrázolása a
következő:

A Helyi Termék Védjegy részletes leírása:
A védjegy kör alakú, arany szalaggal és fehér felirattal a közepén: „LOKALNI PROIZVOD - HELYI
TERMÉK”. A felső részen félkörben a 3 színű csík látható, piros, kék, és fehér színnel. Az arany szalag
felett piros szín átmenetű háttér látható. A szalag alatt zöld szín átmenetű háttér található. Az alsó részen
arany félkörben, barna színnel a következő felirat van: „VOJVODINA - VAJDASÁG”. Felhasznált
színek kódjai: arany (CMYK 18-29-67-5), piros (CMYK 0-90-70-10), kék (CMYK 100-20-0-0), fehér
(CMYK 0-0-0-0), piros szín átmenet (CMYK 4-93-100-0), zöld szín átmenet (CMYK 60-31-100-17),
barna (CMYK 42-53-93-49).
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A Helyi Termék Védjegy lajstromozását illetően, a Szerb Köztársaság Szellemi Tulajdoni Hivatala által
kiállított védjegyokirat (részlet):
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A védjegy jogosultja, valamint a védjegyhasználati jog engedélyezése és szerződések megkötése
terén eljáró személyek

A Helyi Termék Védjegy jogosultja:

- Név: Prosperitati Alapítvány
- Székhely: Szabadka, Ptuji utca 1.
- Törzsszám: 28829183
(továbbiakban: „Védjegyjogosult”).

A termékek Helyi Termékként való elismerhetőségéért
felelnek (Védjegyjogosulton felül), valamint a Helyi
Termék Védjegy használatának engedélyezése, illetve a
Helyi Termék Védjegy használatára vonatkozó
szerződések harmadik személyekkel való megkötése
terén eljárnak:

- Név:
DRUŠTVO
SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU VA-TE-BE-T ZA RAZVOJ,
NABAVKU, PROIZVODNJU I PLASMAN
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA SENTA
- Székhely: 24400 Zenta, Posta u 4
- Törzsszám: 20816694
(továbbiakban: „VA-TE-BE-T”) (aki egyben a Helyi
Termék Védjegyen alapuló termelési és értékesítési
rendszer működtetéséért és koordinálásáért is felel.),
és a

- Név:
VAJDÁSAGI
SZÖVETSÉGE

AGRÁREGYESÜLETEK

- Székhely: 24400 Zenta, Mária utca 42.
- Törzsszám: 08865531
(továbbiakban: „VASZ”)
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A Helyi Termék Védjegy oltalmi körének megjelölése a Nizzai Osztályozási rendszer szerint
-

29. Osztály: Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött
gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek;
étkezési olajok és zsírok;

-

30. Osztály: 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 [fagyott víz];

-

31. Osztály: Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti
termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss
fűszernövények; élő növények és virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok;
táplálékok és italok állatoknak.

-

35. Osztály: Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
A HELYI TERMÉKRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
A vajdasági Helyi Termék fogalma

Helyi Terméknek számít a helyben előállított, helyben honos vagy helyben előállított, megtermelt vagy
összegyűjtött alapanyagból, helyben kialakult eljárások (receptek) alkalmazásával, helyi kulturális
elemeket felhasználva és helyi hozzáadott értékkel és munkaerővel (így a helyi sajátosságokat is
megjelenítő, kifejező), hagyományos, illetve az adott térségre jellemző technológiával, eljárással családi,
illetve kisüzemi keretek között előállított, nem nagyüzemi feldolgozott termékek. Lehetőség szerint cél,
hogy az előbbi termékek csomagolásaiban is megjelenjen a helyi, illetve az is helyi sajátosságokat
megjelenítő, kifejező legyen.
Vajdasági Helyi Termékeknek azok a termékek minősülnek, amelyek tekintetében a fenti „helyi”
követelmények Vajdaság szintjén teljesülnek, így amelyek képesek ahhoz, hogy hozzátartozzanak a
Vajdasági település, tájegység, identitásához, és létrehozásukban a helyi gazdasági rendszerhez.
A fentiek alapján tehát, annak érdekében hogy Helyi Termékről beszélhessünk, szükséges az, hogy azok
árának minimum 51%-a valóban helyben, azaz (Vajdaság területén) helyi munkával vagy helyi
(Vajdaságban honos, illetve előállított, megtermelt vagy összegyűjtött) alapanyag felhasználásával
kerüljenek gyártásra, illetve előállításra.
Mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, valamint a kézműves termékek ugyanakkor ahhoz, hogy
Helyi Terméknek minősüljenek, szükséges, hogy a fenti általános meghatározáson felül a lentebb
részletezett jellemzőknek is megfeleljenek:
a) Vajdaság Autonóm Tartomány területén székhellyel, illetve lakóhellyel rendelkező termelő,
gyártó, készítő által Vajdaság Autonóm Tartomány területén termesztett, illetve előállított
termékek, termények;
b) a tradicionális vajdasági lakósági és gasztronómia ellátás részét képezik;
c) egyediek és egyedülálló minőségűek;
d) az egészséges életmód kívánalmainak megfelelnek;
e) természetes alapanyagokból, gyártásuk során környezetbarát technológiával készülnek; valamint
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f) termesztésük, illetve előállításuk a hatályos jogszabályi követelményeknek maradéktalanul eleget
tesz.
Továbbá a kézműves, azaz fém, fa, üveg, papír, ruha, fonal, viasz, fagyú, textil, kő, kerámia
felhasználásával készült termékek (ideértve az üvegműves, és fazekas termékeket is) ahhoz, hogy Helyi
Terméknek minősüljenek szintén szükséges, hogy az említett általános meghatározáson felül a lentebb
részletezett jellemzőknek is megfeleljenek:
a) Vajdaság Autonóm Tartomány területén székhellyel, illetve lakóhellyel rendelkező gyártó, készítő
által Vajdaság Autonóm Tartomány területén kerülnek gyártásra, előállításra;
b) egyedülálló minőségűek; valamint
c) természetes alapanyagokból, gyártásuk során környezetbarát technológiával készülnek.
A Helyi Termék típusai, kategóriái
Helyi Termékeknek különösen alábbi termékek minősülhetnek:
Állat, állati termék és élelmiszerek:
-

Nyersméhviasz és feldolgozási maradék termék, propolisz (méhszurok), továbbá méhpempő;

-

Nyers virágpor, méhméreg, máshova nem sorolt méhészeti termék;

-

Állati eredetű termék (nyersállati szőr nem textilipari, nyerstoll legfeljebb tisztítva nyers);

-

Gyapjú, nyers finom vagy durva állati szőr;

-

Méz és mézkészítmények (méz, lépes méz, diós méz…);

-

Tejtermékek (joghurtok, sajtok…);

-

Húskivonatok, húskészítmények (őshonos állatok, sertés, baromfi, szarvasmarha, juh, kecske, nyúl,
füstölt termékek, tepertő, zsír, szalámi, kolbász…);

-

Étkezési olajok és zsírok.

Kézműves termékek:
-

Bőrdíszmű (táskák, erszények, dísztárgyak…);

-

Kerámia (étkezési edények, konyhai eszközök, dísztárgyak…);

-

Üveg (festett üvegedények, üvegképek, üveg használati tárgyak, termékek…);

-

Textil (bábok, ruházati kiegészítők, kötény, sál, kendő, ruha…);

-

Kézimunka (hímzések, horgolványok, foltvarrás…);

-

Szőttesek (futók, szőnyegek…);

-

Famunkák (faragott edények, konyhai eszközök, dísztárgyak, játékok, tornác és kapuelemek,
játszótéri elemek, eszközök, berendezések.…);

-

Papíráruk (merített papír és kép, tasakok…);

-

Fonatok (vesszőkosarak, vessző, szalma, gyékény és csuhé fonott dísztárgyak, játékok, tárgyak,
berendezések…);
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-

Fagylaltok;

-

Szeszes italok (pálinka, sör, bor, borkészítmények…);

-

Ásványvíz, szikvíz, üdítők, szörpök;

-

Ékszerek (nemezelt, textil, ásványi, természetes termésekből, egyéb alapanyagból újrahasznosított
termékek, nem természetes anyagok…).
Növény, növényi termék
-

Bio termékek;

-

Élő növény, kivéve: a hínár, az alga;

-

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág, bimbó, lombozat, ág és más növényi
rész, kivéve: a moha, a zuzmó, a tűlevelű ág;

-

Zöldségfélék, étkezésre alkalmas gyökerek és gumók frissen, hűtve, fagyasztva, ideiglenesen
tartósítva vagy szárítva, továbbá tisztított, koptatott, hámozott, darabolt, csumázott zöldség,
burgonya;

-

Gyümölcs és dió, valamint citrus- és dinnyefélék héja étkezésre alkalmas állapotban, frissen,
hűtve, fagyasztva, ideiglenesen tartósítva vagy szárítva, továbbá tisztított, hámozott, negyedelt,
felezett gyümölcs;

-

Fűszernövények és fűszerek;

-

Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, fűszernövények;

-

Aszalványok (szárított gomba, dióbél, aszalt gyümölcsök, teakeverék…);

-

Kisüzemi konzervek (savanyúságok, lekvárok, szörpök…);

-

Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

-

Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények (száraztészták,
sütemények, kalácsok, …);

-

Gabonafélék szemtermése, búza, kétszeres rozs, árpa, zab, kukorica, rizs, cirokmag, hajdina,
köles, kanári mag, triticale és más hibrid;

-

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök: szójabab, földimogyoró, lenmag, repce, napraforgó,
ricinus, mustármag, sáfránymag, mákszem, kendermag;

-

Vetőmag, gyümölcs vagy spóra vetési célra;

-

Ipari növények;

-

Takarmánynövény: karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna,
lóhere, baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny;

-

Növényi eredetű nyersanyag fonásra, illetve seprű vagy ecset készítésére: nád, sás, fűzfavessző;
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-

Feldolgozott (véglegesen tartósított vagy konzervált, illetve közvetlenül fogyasztható) zöldség,
gyümölcs és dió;

-

Szőlőbor, szőlőmust;

-

Táplálékok és italok állatok részére;

-

Állatok etetésére szolgáló növényi eredetű termék: makk, vadgesztenye, kukoricacsutka, -szár, csuhé, -levél, répafej, zöldségfélék héja, gyümölcshulladék stb.;

-

Nyers dohány, szárítva is, de nem pácolva vagy fermentálva, dohányhulladék;

-

Szőlővenyige;

-

Fából kizárólag hasítással készített karó, cölöp, cövek, pózna, bot stb. ;

-

Len és valódi kender;

-

Karácsonyfa;

-

Borseprő, borkő;

-

Szőlőtörköly.
A TANUSÍTÁSI ELJÁRÁS
Helyi Termék Védjegy használata iránti engedélyt kérelmezni jogosultak köre

Mivel a Helyi Termékeket jellemzően a lakosság, valamint a mikro- és kisvállalkozások termelik, állítják
el, a Helyi Termék Védjegy használatára vonatkozó engedélyt is csak egyéni vállalkozók, bejegyzett
mezőgazdasági termelők, egyesületek, valamint az előző három üzleti évük átlagában ötvennél kevesebb
munkavállalói létszámmal, és 8.800.00 eurónál kisebb árbevétellel vagy 4.400.000 eurónál kisebb
mérlegfőösszeggel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek kérelmezhetnek („Kérelmezők”).
Azon harmadik személyek, akik részére a Helyi Termék Védjegy alapjául szolgáló logó használata a
védjegyoltalomban való részesülést megelőzően a VA-TE-BE-T, illetve a logó szerzője által
engedélyezésre került, jelen szabályzat megjelentetését követő egy (1) éven belül, a jelen szabályzatban
rögzítetteknek megfelelően kérelmezni kötelesek a Helyi Termék Védjegy használatára vonatkozó
engedély megadását. A Helyi Termék Védjegy használatára vonatkozó engedély kérelmezésének
elmulasztása az említett határidőben, a Helyi Termék Védjegy alapjául szolgáló logó használatára való jog
elvesztését eredményezi.
A tanúsítási eljárás lefolytatása
A Helyi Termék Védjegy használatára vonatkozó kérelmet a Védjegyjogosult központi vagy területi
irodájában (Szabadka, Korvin Mátyás 17.) kell eljuttatni. A Helyi Termék Védjegy használatára
vonatkozó kérelem benyújtása díjmentes. A kérelem formanyomtatványa, valamint a pályázati feltételek, a
bírálat alapelvei és a használat feltételeit tartalmazó dokumentum beszerezhető a Védjegyjogosult területi
irodáiban, a VA-TE-BE-T irodájában vagy letölthető a www.prosperitati.rs és www.piacaruhaz.hu
honlapokról.
A kérelem benyújtására folyamatosan van lehetőség. A kérelmet egy példányban, termékmintával együtt
kell átadni. Amennyiben a termékminta jellegéből (pl. gyorsan romlandó), vagy fizikai tulajdonságaiból
(nagy egyedi méret/és vagy tömeg) adódóan a termékminta leadása nem lehetséges, a Kérelmezőnek a
minta helyszínen történő bemutatását, megvizsgálását kell vállalnia és lehetővé tennie. A Kérelmező,
9

amennyiben élelmiszerelőállítással foglalkozik, kérelméhez mellékleni köteles továbbá a
Földművelésügyi, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium Központi Nyilvántartásába (szerbül:
“Centralni Registar”) való nyilvántartásba vételéről szóló igazolása eredeti példányát (vagy hiteles
másolatát), amennyiben pedig tevékenysége jogszerű végzéséhez (egyéb) engedély(ek)re (is) szüksége
van, úgy az adott engedély(eke)t is (eredeti példányban, vagy hiteles másolati példányban).A
Kérelmezőnek kérelmében nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat
megismerte és azokat elfogadja, továbbá a kérelme jóváhagyása esetén vállalja a VA-TE-BE-T által
működtetett termelési és értékesítési rendszerhez való csatlakozást és az abban való részvételt.
A kérelem formai ellenőrzése a Védjegyjogosult szakszolgálatának feladata. Amennyiben a kérelem nem
felel meg a formai követelményeknek, a Védjegyjogosult szakszolgálata öt munkanapos határidővel
felhívni a Kérelmezőt a dokumentáció javítására, illetve pótlására.
A termék Helyi Termékként való elismerhetőségérőt a Védjegyjogosult Igazgatóbizottsága (a
továbbiakban: „Igazgatóbizottság”) bírálja el. Amennyiben az Igazgatóbizottság valamely tagja és a
Kérelmező között összeférhetetlenség áll fenn, úgy azt az összeférhetetlenségi ok megjelölésével az
Igazgatóbizottság tagja a kérelem kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül jelezni köteles.
A formai ellenőrzést követően a Védjegyjogosult szakszolgálata a kérelmet továbbítja a Helyi Termék
típusai, kategóriái, helyi jellegzetességei (Állat, állati termék és élelmiszerek; Kézműves termékek;
Növény, növényi termék) szerint, a Védjegyjogosult ügyvezetője, a VA-TE-BE-T és a VASZ által
javasolt, a Védjegyjogosult Igazgatóbizottsága által kinevezett legalább három tagú bizottságnak (a
továbbiakban: „Szakbizottság”). A releváns Szakbizottság minden esetben köteles egy írásbeli véleményt
megfogalmazni arról, hogy álláspontja szerint a Helyi Termék feltételeinek a kérelmezett termék
megfelel-e. Az Igazgatóbizottságot az előbbi vélemény nem kötelezi, azonban azt figyelembe venni
köteles és amennyiben döntésében a kérelmezett termék Helyi Terméknek minősülését illetően a
Szakbiztosság véleményétől eltér, azt írásban indokolni köteles. Az Igazgatóbizottság továbbá,
amennyiben a kérelmezett termék Helyi Terméknek minősülését illetően kétségei támadnak, jogosult a
döntése meghozatala előtt megfelelő szakértelemmel rendelkező más személyek közreműködését is
igénybe venni és véleményüket döntése meghozatala során figyelembe venni. A Szakbizottság köteles az
írásos javaslatot, a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül a Védjegyjogosult szakszolgálatának
továbbítani.
A kérelmet az Igazgatóbizottság a Szakbizottság írásos javaslata és a jelen szabályzatban rögzített
szempontok alapján a kérelem a Védjegyjogosult szakszolgálata általi, részére való továbbításától
számított 30 napon belül bírálja el és hoz döntést arról, hogy a kérelmezett termék Helyi Terméknek
elismerhető-e. A meghozott döntést az Igazgatóbizottság mind az öt tagja aláírni köteles. Ahhoz, hogy az
Igazgatóbizottságnak döntése alapján a kérelmezett termék Helyi Terméknek elismerhető legyen, az
Igazgatóbizottság öt tagjából legalább négy tagjának támogatnia kell a termék Helyi Termékként való
elismerhetőségét. Az Igazgatóbizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
A régi és művészeti, illetve kézműves foglakozásnak, valamint háziipari tevékenységnek minősülő
foglalkozások/tevékenységek keretében elállított termékek Helyi Termékként való elismerését illetően az
Igazgatóbizottság az adott termékek Szakbizottságok általi előzetes megvizsgálásától eltekinthet,
amennyiben a Kérelmező rendelkezik a vonatkozó szabályzat1 alapján a Gazdasági és Regionális
Fejlesztési Minisztérium (Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja) által kiállított tanúsítvánnyal.
Pravilnik o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće
radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata (Sl. glasnik RS“, br. 56/2012)
1
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Értékelési alapelvek
Az Igazgatóbizottság, illetve a Helyi Termék típusai szerinti, kategóriája szerinti Szakbiztosságok a
bírálatot (azaz egy termék Helyi Termékként való elismerhetőségének az eldöntését) az alábbi általános
értékelési szempontok figyelembevételével végzi el:


A felhasznált alapanyag Vajdaság területén történő előállításának aránya (azaz az alapanyag vajdasági
voltának megítélése);



A (kész)termék feldolgozásának és előállításának Vajdaság területén való megtörténte;



A termék feldolgozó, előállító által igénybe vett helyi munkaerő megléte;



A termék tájidegen, illetve termőhely idegen növényi származék vagy tájidegen vadon élő állati
származék tartalma;



A termék azon jellemzőinek, tulajdonságainak megléte, amelyeken keresztül reprezentálni képes a
térség természeti, táji és kulturális sajátosságait;



A termék feldolgozása, előállítása során a helyi hagyományokra és helyi sajátosságokra való
támaszkodás és annak mértéke;



Élelmiszerelőállítás esetén a jelen szabályzat, valamin az élelmiszerelállításra vonatkozó hatályos
jogszabályi rendelkezések betartása, egyéb nem élelmiszernek minősülő termék esetében pedig a jelen
szabályzat, egyéb releváns szabványok és műszaki előírások betartása (az előbbieket a Kérelmező
nyilatkozat, illetve a Termék Bírálóbizottság döntésétől függően egyéb dokumentumokkal
alátámasztani köteles);



A termék külső megjelenésének, illetve annak csomagolásának az általános jó ízlés követelményeinek
való megfelelősége;



A termék minősége, valamint a termék higiéniai, érzékszervi és táplálkozás-értékbeli (élelmiszerek
esetén) jellemzői;



A termék, illetve az előállítási és gyártási folyamat Szerbia Köztársaság hatályos jogszabályainak való
megfelelősége.

A kérelmezett terméket az Igazgatóbizottság Helyi Termékként csak akkor ismerheti el, ha a fenti
szempontok alapján elvégzett értékelést követően bebizonyosodik az, hogy a termék a jelen szabályzat „A
vajdasági Helyi Termék fogalma” alcíme alatt említett meghatározásnak, illetve követelményeknek eleget
tesz.
A fentiekben bemutatott értékelési kritériumok a jogszabályi környezet és az egyéb szakmai
szabályrendszerek változása esetén módosításra kerülhetnek; az éppen alkalmazott kritériumokat a
szabályzat hatályos verziója tartalmazza.
A VÉDJEGYHASZNÁLAT
A Helyi Termék Védjegy használatának engedélyezése
Amennyiben az Igazgatóbizottság döntése alapján a kérelmezett termék Helyi Terméknek elismerhető, a
Kérelmező a VA-TE-BE-T-tel szerződést ír alá, amely keretében a VA-TE-BE-T részére engedélyt ad a
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Helyi Termék Védjegy használatára. A Helyi Termék Védjegy használatára vonatkozó engedély fejében a
Kérelmező külön díjat nem köteles fizetni, viszont a VA-TE-BE-T által működtetett termelési és
értékesítési rendszerhez csatlakozni köteles.
A Kérelmező a Helyi Termék Védjegy használatára csak az említett szerződés megkötését követően, a
vonatkozó szerződéses rendelkezéseknek megfelelően, a szerződésben meghatározott, legfeljebb azonban
egy határozott 5 (öt) éves időtartamra válik jogosulttá. A Helyi Termék Védjegy használata tekintetében
adott engedély nem kizárólagos, és az harmadik személy részére nem ruházható át.
A harmadik személyek részére adott használati engedélyekről, a Védjegyjogosult, a VA-TE-BE-T és a
VASZ nyilvántartást vezet, amelyet a honlapjukon megjelentetnek.
A Helyi Termék Védjegy megjelenítése
A Helyi Terméket előállító, gyártó, a Helyi Termék Védjegyet kizárólag azon termékeken (termékek
csomagolásain) jogosult feltüntetni, amely termékeket az Igazgatóbizottság Helyi Termékekként elismert,
és amely termékek vonatkozásában a VA-TE-BE-T megkötötte vele a Helyi Termék Védjegy
használatának engedélyezéséről szóló szerződést.
A Helyi Termék Védjegyet a Helyi Terméken, illetve e termék csomagolásán úgy kell elhelyezni, hogy az
a fogyasztók számára jól látható, felismerhető legyen. A Helyi Termék Védjegy bármilyen jellegű, nem
aránytartó torzítása tilos! A Helyi Termék Védjegy alkalmazása, használata, grafikai megjelenítése során
jelen szabályzat, valamint a Helyi Termék Védjegy használatának engedélyezéséről szóló szerződés egyéb
releváns rendelkezéseinek a betartása is kötelező.
A védjegy használatának ellenőrzése
A Védjegyjogosult, a VA-TE-BE-T és a VASZ a jelen szabályzat, illetve a Helyi Termék Védjegy
használatának engedélyezéséről szóló szerződésben foglaltak betartását rendszeresen évente legalább
egyszer, illetve ad-hoc eseti vizsgálatok keretében ellenőrzi. Erre elsősorban áruminták bekérésével,
próbavásárlások formájában, illetve amennyiben a termék jellege ezt indokolja, akkor helyszíni
ellenőrzések keretében kerülhet sor. A Védjegyjogosult, a VA-TE-BE-T, illetve a VASZ ellenőrzést végző
munkatársa az ellenőrzés lefolytatásáról jegyzőkönyvet köteles készíteni.
A Kérelmező köteles a rendszeres, illetve az eseti ellenőrzés lehetőségét biztosítani és annak során a
lehető legteljesebb mértékben együttműködni köteles a Védjegyjogosult, a VA-TE-BE-T, illetve VASZ
munkavállalóival, valamint lehetővé kell tennie a termékkel kapcsolatos dokumentációkba való
betekintést, az előállítás, feldolgozás, tárolás vagy értékesítés körülményeinek helyszíni ellenőrzés
keretében való megfigyelését, megvizsgálását.
A Védjegyjogosult, a VA-TE-BE-T és a VASZ, amennyiben a jelen szabályzat, illetve Helyi Termék
Védjegy használatának engedélyezéséről szóló szerződés valamely rendelkezésének megsértését észleli, és
ezen mulasztást a Kérelmező – amennyiben a mulasztás orvoslásra az eset körülményei fényében mód
lehet – a Védjegyjogosult, a VA-TE-BE-T, vagy a VASZ írásbeli felszólításában megszabott észszerű
határidő alatt sem orvosolja, úgy a VA-TE-BE-T, illetve a VASZ jogosulttá válik arra, hogy a Védjegy
használatának engedélyezéséről szóló szerződést azonnali hatállyal felmondja.
A védjegyhasználati jog megszűnése
A Helyi Termék Védjegy használatára vonatkozó jogosultság megszűnik a Helyi Termék Védjegy
használatának engedélyezéséről szóló szerződés – akár az abban foglalt határozott idő lejárta, akár a felek
közös megegyezése, vagy valamelyikük (azaz akár a Kérelmező, akár a VA-TE-BE-T, akár a VASZ)
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egyoldalú nyilatkozata miatt bekövetkező – megszűnésével. A szerződésben eredetileg foglalt határozott
(maximum 5 éves) időtartam lejártát megelőzően a felek közös megegyezésével az időtartam
hosszabbítható, amely esetben a szerződés csak a meghosszabbított határozott idő leteltét követően szűnik
meg.
A Helyi Termék Védjegy használatának engedélyezéséről szóló szerződés a VA-TE-BE-T, illetve a VASZ
egyoldalú nyilatkozatával megszüntethető különösen a következő esetekben:
-

A Kérelmező a Helyi Termék Védjegyet nem (csak) a Helyi Termékként elismert termékeken
használja;

-

A Helyi Termékként elismert termék összetételében, minőségi jellemzőiben, előállítási
körülményeiben előzetes bejelentés és annak az Bizottság általi előzetes elfogadása nélkül
változtatat;

-

A Kérelmező a Helyi Termék Védjegyet nem a jelen szabályzat, illetve a Helyi Termék Védjegy
használatának engedélyezéséről szóló szerződés rendelkezéseinek megfelelően használja.

A védjegyhasználati jogosultság megszűnését követő naptól a Kérelmező a védjegyet semmilyen
formában nem használhatja. A használati jog megszűnéséig a szokásos üzletmenet szerinti mennyiséget
meg nem haladó mértékben már forgalomba hozott termékeket bevonni – az azokon, illetve az azok
csomagolásán feltüntetett Helyi Termék Védjegy eltávolítása érdekében – nem köteles, azonban termékein
a továbbiakban azt nem tüntetheti fel és továbbiakban Helyi Termék Védjeggyel ellátva termékeket nem is
értékesíthet, illetve hozhat forgalomba.
NYILVÁNTARTÁS
A védjegyhasználat engedélyezéséről, a védjegyhasználati kérelem elutasításáról és a védjegyhasználati
jog megszűnéséről a Védjegyjogosult szakszolgálata naprakész nyilvántartást vezet.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen szabályzat mindenkor hatályos változatát a VA-TE-BE-T (a www.piacaruhaz.hu honlapcím alatt)
és a Védjegyjogosult (a www.prosperitati.rs honlapcím alatt) nyilvánosságra hozza.
ELÉRHETŐSÉGEK
Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet:

VA-TE-BE-T (Vajdasági Beszerzési Termeltetési és Értékesítési Társaság)
- Székhely: 24400 Zenta, Posta utca 4.
24400 Zenta, Posta utca 25. (Iroda-Mezőgazdasági állomás épülete)
- Telefonszám: +381 62 800 6527
- E-mail cím: vatebet@gmail.com

VASZ (Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége)
- Székhely: 24400 Zenta, Mária utca 42.
- Telefonszám/fax: 024/817-008
- E-mail cím: v.gazda2006@gmail.com
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Kelt: Szabadka, 2019.03.29. napján
Módosítva: Szabadka, 2021.01.05. napján

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Védjegyjogosult

VA-TE-BE-T

VASZ

14

