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1. BEVEZETÉS
A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás támogatást nyert helyi védjegyrendszer kialakítására a LEADER IV.
tengelyében, melynek értelmében a Helyi Akciócsoport illetékességi területén érvényes védjegyet és helyi
termék minősítési rendszert alakít ki.

2. MECSEK PORTÉKA TANÚSÍTÓ VÉDJEGY LÉTREHOZÁSÁNAK ÉS MŰ KÖDTETÉSÉNEK
CÉLJA
A helyi védjegyrendszer létrehozásával, illetve helyi termékminősítési és azonosító rendszer kidolgozásával a
helyi munkaerő által, a kistérségben megtermelt élelmiszeripari, illetve kézművesipari termékeket,
jellegzetességeket kívánjuk ismertebbé tenni és helyi eredetükről a vásárlót biztosítani.

3. VÉDJEGYJOGOSULT NEVE ÉS SZÉKHELYE
A Mecsek Portéka védjegy jogosultja a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás.
Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

4. A VÉDJEGY LEÍRÁSA
4.1.

A VÉDJEGY GRAFIKAI M EGJELENÍTÉSE

4.2.

A VÉDJEGYOLTALOM ÁRUCSOPORT SZERINTI MEGHATÁROZÁSA

A védjegy tanúsító védjegyként a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján
került lajstromozásra a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt. A védjegy oltalma az áruk és szolgáltatások
nemzetközi osztályozása (Nizzai osztályozás) 2013. január 1-jén érvényes, 10. felülvizsgált verziója szerint az
alábbi áruosztályokba tartozó termékekre terjed ki:
18. osztály: Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok,
nyergek és lószerszámok.
20. osztály: Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,
elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból,
vagy műanyagokból készült termékek. Nemez és gyapjú termékek.
21. osztály: Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk,
amelyek nem tartoznak más osztályokba. Fazekas termékek, kiégethető gyurma, sógyurma tárgyak.
24. osztály: Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk.
25. osztály: Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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29. osztály: Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; húskészítmények; füstölt hentes áru; tartósított,
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; tésztafélék, száraztészták; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup;
élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; gyógynövények; méhészetből származó
termékek.
31. osztály: Gabonamagok, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok
állatok számára; maláta.
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32. osztály: Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és
gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33. osztály: Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

5. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
A Mecsek Portéka tanúsító védjegyre (a továbbiakban: védjegy) pályázhat az előállító azon termékre
(termékcsaládra) vonatkozóan, amely megfelel az alábbi követelményrendszernek:

5.1.

A TERMÉK SZÁRMAZÁSA
a) A védjegyet csak olyan termékeken lehet feltüntetni, melyek előállítása az 1. sz. mellékletben
meghatározott településeken, vagy olyan környező területen történt, amely a közfelfogás szerint a
településhez tartozik (a továbbiakban mindez együttesen: helyben).
b) A termék előállításához szükséges összetevők, erőforrások (ideértve a munkaerőt is) legalább 75%1
ának jogosult településről kell származnia. Különösen indokolt egyedi esetben a Pécsi Többcélú
Agglomerációs Társulás, mint védjegytulajdonos (a továbbiakban: Védjegytulajdonos) alacsonyabban is
meghatározhatja e %-os arányt.
c) A védjegy oltalma a 4.2. pontba foglalt termékosztályokra terjed ki.

5.2.

JOGOSULTAK KÖRE

Védjegy használatára jogosultak lehetnek azok a személyek vagy szervezetek, melyek az 5.1)a)pont szerint az 1.
sz. mellékletben felsorolt településeken működnek és megfelelnek az alábbi feltételek valamelyikének:
a) helyi gazdálkodó,

1

Nem szükséges ezen követelmény betartása azon fűszerek, fűszernövények és ezek keverékei esetében,
amelyek a térségben az előállítás megkezdéséig üzemi méretekben nem kerültek termesztésre, továbbá
az étkezési só, az adalékanyagok, az enzimek, az aromák esetében, amelyek Magyarországon nem
bányászhatók, továbbá amelyek Magyarországon szokásosan nem kerülnek előállításra.

minden, a jogosult települések területén életvitelszerűen jelenlévő gazdálkodó, mezőgazdasági egyéni
vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő; helyi életvitelű, gazdálkodást folytató magánszemélyek;
valamint helyi életvitelű magánszemélyek többségi tulajdonában lévő, jogi személyiséggel bíró
mezőgazdasági főtevékenységű gazdasági társaság;
b) helyi társadalmi (civil) szervezet,
minden olyan társadalmi (civil) szervezet, mely jogosult településen bejegyzett székhellyel rendelkezik
vagy tevékenységet fejt ki jogosult települése(ke)n;
c)

helyi egyéni vállalkozó vagy vállalkozás,
helyi egyéni vállalkozó: jogosult településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező, helyi életvitelű
egyéni vállalkozó;

d) helyi vállalkozás,
jogosult településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező, helyi életvitelű magánszemélyek
többségi tulajdonában lévő, jogi személyiséggel bíró gazdasági társaság;
e) helyi természetes személy,
jogosult településen állandó lakás céljára alkalmas lakóépületben bejelentett lakcímmel rendelkező
és/vagy a jogosult településen életvitelszerűen lakó személy.

5.3.

HATÁLYOS ELŐÍRÁSOK, VISSZAKÖVETHETŐSÉG
a) A termék megfelel az előállítására vonatkozó hatályos előírásoknak, szabványoknak és a jogtulajdonos
által megfogalmazott követelményeknek, továbbá a vonatkozó jogszabályokat folyamatosan betartják
a csomagolás, szállítás, forgalmazás és egyéb, termékkel kapcsolatos műveletek során.
b) A pályázott termék megbízható, jó minőségű. A termelő köteles a termék elbírálásához csatolni a
termék pontos összetételének listáját és az igénybe vett erőforrásokat a származási hely
feltüntetésével.

6. VÉDJEGYHASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE
6.1.

KÉRELEM BENYÚJTÁSA

A védjegy használatát Védjegytulajdonos kérelem alapján engedélyezheti. A kérelem benyújtása történhet
elektronikusan vagy papír alapon. A kérelemnek tartalmaznia kell a termelő nevét, címét,
adószámát/adóazonosító jelét, a termék adatlapot, nyilatkozatokat, fényképet a termékről, leírást a termék
összetételéről és eredetéről. A kérelmet Eljáró Bizottság értékeli és bírálja el.

6.2.

ELJÁRÓ BIZOTTSÁG

A kérelem és a termék adatlap tartalmát független Eljáró Bizottság vizsgálja meg. Az Eljáró Bizottság jogosult a
termék megvizsgálására, valamint a termék, illetve annak egyes összetevői, alapanyagai, eredete ellenőrzésére.
Az Eljáró Bizottság további adatot, termékmintát, vagy más információt kérhet a pályázótól.
Az Eljáró Bizottság feladatkörét, az ülések gyakoriságát az Eljárásrend részletezi.
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6.3.

DÖNTÉS A PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSÁRÓL/ELUTASÍTÁSÁRÓL

A védjegy használatának engedélyezéséről az Eljáró Bizottság dönt. A döntésről, és annak indoklásáról a
pályázó 30 munkanapon belül értesítést kap. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

7. A VÉDJEGY HASZNÁLATA
A védjegy kizárólag azon a terméken tüntethető fel, amely megfelel a bemutatott dokumentációnak és
termékmintának. A védjegy jogszerű használatát Védjegytulajdonos bármikor ellenőrizheti. A védjegy
felhasználója (továbbiakban Felhasználó) tudomásul veszi, hogy a védjegy népszerűsítéséért ő is felel, ezért a
védjegy használatát Védjegytulajdonos nem csak az általa szervezett vásárokon, hanem Felhasználó minden
piaci megjelenésekor elvárja. A védjegy használata során figyelembe kell venni és be kell tartani a
védjegyhasználati szerződésben foglaltakat.

7.1.

VÉDJEGYHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

A védjegy használatára Védjegytulajdonos és Felhasználó védjegyhasználati szerződést köt. A védjegy
használata csak aláírt védjegyhasználati szerződés esetén kezdődhet meg.

7.2.

IDŐTARTAM

A védjegy használata 2 éves időtartamra szól. Amennyiben a meghatározott idő lejár, a Felhasználó a védjegy
további használatára csak újabb kérelem alapján (annak pozitív elbírálása esetén) jogosult.

7.3.

A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG MEGSZŰNÉSE

A védjegyhasználati jog megszűnik
2 év elteltével,
ha a védjegy használatára a Felhasználó nem tart igényt és erről a Védjegytulajdonost írásban
tájékoztatja,
ha a védjegyhasználati jogot Védjegytulajdonos az előírásokban meghatározott védjegyhasználati
jogok megsértése miatt visszavonja.

8. A VÉDJEGYHASZNÁLAT ELLENŐRZÉSE
A védjegyet viselő termékek fogyasztói elismertsége, a védjegy piaci értékének védelme érdekében rendszeres
és eseti utóellenőrzések szükségesek. Ezen ellenőrzések biztosítják azt, hogy a védjegyet viselő termékek az
előállítás és forgalmazás során folyamatosan megfelelnek a meghatározott, és a felek által elfogadott
követelményeknek.
Amennyiben az utóellenőrzés során a Védjegytulajdonos hiányosságot tapasztal,
felszólítja a Felhasználót a hiányosság kiküszöbölésére, vagy
dönt a védjegyhasználati jog és a védjegyhasználati engedély visszavonásáról.

9. NYILVÁNTARTÁS, VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE, KEZELÉSE
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A védjegyes termékeket Védjegytulajdonos a Mecsek Portéka népszerűsítésére létrehozott
www.mecsekporteka.hu oldalon, illetve az ahhoz kapcsolódó adatbázisban tartja nyilván, az ott megjelenő
termék és termelői információkat a termelő kérésének megfelelően jelenteti meg.
A védjeggyel ellátott termék tartalmában vagy csomagolásán tervezett jelentős változásokról a Felhasználó
köteles írásban tájékoztatni a Védjegytulajdonost.
Amennyiben a tervezett változtatás a termék fogyasztói megítélését és ezzel a védjegy hitelét veszélyezteti, a
védjegy használatát a Védjegytulajdonos feltételhez kötheti, vagy új eljárás lefolytatását írhatja elő.
Az adatok kezelésére vonatkozó szabályokat az Adatkezelési szabályzat tartalmazza.

10. A VÉDJEGYHASZNÁLATI ENGEDÉLY ÉS A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG KÖLTSÉGEI
Védjegytulajdonos kötelezettséget vállal a védjegy bejegyzésével kapcsolatosan felmerülő költségek és
használati díjak megtérítésére, ezeket Felhasználóra nem kívánja ráterhelni.
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1. SZ. MELLÉKLET
Az érintett települések:
Abaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Baksa
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Ócsárd
Orfű
Pécs
Pécsudvard
Pellérd
Pogány
Regenye
Romonya
Szalánta
Szemely
Szilvás
Szőke
Szőkéd
Tengeri
Téseny
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