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Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság



Célkitűzés

- megbecsülés növelése

- helyben termelt termékek   

megismertetése

- piaci lehetőségek bővítése

- természeti erőforrások   

fenntartása, védelme





 védett természeti terület, vagy Natura 2000 terület

 helyi nyersanyagokból készüljenek

 ne tartalmazzák tájidegen, illetve termőhelyidegen

növény vagy tájidegen vadon élő állat származékát.

 természeti, táji és kulturális sajátosságok

 helyi hagyományok és helyi sajátosságok

 pályázó tevékenysége mintaértékű legyen

Alapelvek





Védjegyes termék (1-5 év)

termék

termék
termék

PÁLYÁZAT

Nemzeti Parki Tanúsítványi Bizottság
3-10 tag (helyi termelők, szolgáltatók, civil szervezetek, kamara, önkormányzatok)

Értékelési szempontrendszer

Védjegyhasználati jogosultság odaítélése



158 gazdálkodó + 618 termék – folyamatos bővülés

Eredményeink



Eredmények

Eredményeink



ENAR-kód – SMS

TERMÉKEINK – Szalámi, kolbász, sonka



TERMÉKEINK - sajtok



TERMÉKEINK – Szálláshelyek, szolgáltatások



TERMÉKEINK - kézműves termékek



Helyi különlegesség:

levendulaméz

TERMÉKEINK - lekvárok, szörpök, mézek



2015. 10. 12.

• Termelőknél

• Helyi piacokon

• Látogatóközpontokban

• Országos megjelenés: Nemzeti Parkok Hete,   

OMÉK, FeHoVa, Utazás Kiállítás

• Helyi rendezvények: több mint 50 rendezvény –

60 ezer látogató 

Hol találom?



Nemzeti Parki Termék a Balaton-felvidéken

-2013-ban volt az első pályázat, 
- összesen 4 alkalommal került meghirdetésre
- jelenleg 20 termelő és 151 termék



Kiadványok – ajándéktárgyak- szalámi



Védjegyesek

- Aklan családi Pince Tomajvin Kft.  (vörösbor ecet,  szőlőlé)

-Csiza Erika Erzsébet, Bakonynektár Méhészet (levendula, méz)

- Csizmadia Anita, Hegyi József őstermelő (kecsketej natúr szappan)

- Dávidné Kéri Márta őstermelő (rukkolás, lenmagos napraforgós, 
szőlőmagörleményes, medvehagymás tökmagkrémek) 

-dr. Demján Ildikó, Levendárium Kft. (bio levendula illóolajok, bio 
levendula virágvizek , levendula szörp, levendulás teasütemény

- Giricz Kálmán őstermelő (levendula, körömvirágos, propoliszos 
kecsketejes szappanok)

- Gyógynövénytúrák Kft. (gyógynövény tea keverékek)
- Győri Ildikó őstermelő (medvehagymás fűszersók, stb)
- Halmos Emil Ábel perjel, Szent Mauriciusz Monostor (22 féle bio 
gyógynövények/füszernövények, medvehagyma püré)



Védjegyesek

- Kalán Gréta őstermelő (naspolya lekvár)
- Keszthelyi Eníd, Keszthelyi Tibor őstermelő (rozmaringszörp,  

rozmaringzselé, -levendula, -rózsa szörp, levendula zsák)
- Lang Zsuzsanna őstermelő (lekvárok, dzsemek, szörpök)
- Máté Dávid (levendulás, citromfüves, zsályafüves méz)
- Sárkány Attila őstermelő (levendulás mézeskalács dísztárgyak)
- Szőke András, Palio Sztár Kft. (gyógynövény keverékeket  

tartalmazó kézműves szappanok
- Tamás Ervin, Tamás Jenő őstermelő, Ervino Kft. részéről (-

levendula, -citromfű, -menta, -pitypang szörpök; -levendula
zselé -bodza, -füge dzsemek; -levendulás, -gyömbéres, -bodzás
ciderek)

- Tihany Tourist Kft. (levendulával töltött zsák)
- Vass Zsolt (mandula olaj, mandula liszt)



Védjegyes termékek



A helyi terméknek lelke van:

Aki a védjegyet magán viselő terméket emel le a

polcról – azon túl, hogy hazavihet egy szeletet a régió

ízeiből, zamatából, örökségéből, hagyományaiból – azt

a jóleső érzést is magáénak tudhatja, hogy

választásával közvetetten a természeti értékek

fenntartásához járult hozzá.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


