
 
 
 
 

Felhívás Aggteleki Nemzeti Parki Termék Védjegy kérelmezésére  
 

 
 

Tisztelt Polgármester Úr / Úrhölgy! 
 

 
Az Aggteleki Nemzeti Parki Termék Védjegy pályázat meghirdetéséhez szeretnénk kérni segítséget.  
Az ANPI illetékességi területén található települések önkormányzatai jobban ismerik a helyi kistermelőket és 
kézműveseket. Amennyiben vannak helyi kistermelők, vagy kézművesek a falujában, legyen szíves elküldeni nekünk 
az elérhetőségeiket, hogy elküldhessük nekik a pályázat felhívást, vagy legyen szíves településén meghirdetni ezt a 
lehetőséget.  
Előre is köszönjük az együttműködést! 
 

 
A védjegy adományozás elsődleges célja a védett természetvédelmi területen működő 
gazdálkodók, szolgáltatók társadalmi megítélésének javítása, a környezettudatosság 
növelése, a térségi, természetvédelmi, vidékfejlesztési és gazdasági együttműködések 
erősítése, a vállalkozások piaci lehetőségeinek bővítése. A védjegy használatával 
szeretnénk hozzájárulni a helyi készítésű élelmiszerek fogyasztási kultúrájának emeléséhez, 
a természettel harmonikus gazdálkodás, termék előállítás és szolgáltatás ösztönzéséhez, 

valamint a helyi termékek, szolgáltatások piacra jutásának elősegítéséhez. 
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság védjegyet kíván adományozni azoknak a jellegzetes helyi alapanyagokból 
készült termékeknek, amelyek a nemzeti park területén készülnek, és előállításuk a természettel összhangban 
történik; valamint azon komplex szolgáltatásoknak, melyek falusi turizmus szálláshelyet és ökoturisztikai 
programokat, és/vagy falusi vendégasztal szolgáltatást biztosítanak, illetve az adott tájegységre jellemző, jellegzetes 
szolgáltatásoknak. 
 
Feltételek: 
Szigorúan csak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (beleértve a Zempléni és Tokaj-Bodrogzugi Tájvédelmi Körzet) 
illetékességi területén előforduló, vagy itt termesztett alapanyagokat használhat a termékben. 
Csak olyan számlaképes termelő/szolgáltató jogosult pályázni, aki a megfelelő engedélyekkel (őstermelő, vállalkozó, 
ANTSZ, stb.) rendelkezik.  
 
Helyi Termék (nem kizárólagosan): 

 

 Gyümölcs és gyümölcs feldogozott 
termékek (erdei gyümölcs, kerti gyümölcs, aszalt, 
szörp, lekvár, pálinka…) 

 Gomba (szárított, savanyú, friss…) 

 Méz (csak garantált helyi virágokból, NEM 
akácból) 

 Tejtermék (sajt, tej, tejföl, joghurt, túró, író…) 

 Tojás 

 Házi tészta (csiga,…) 

 Liszt és gabona félek 

 Pékáru - (kenyér, rétes, pogácsa…) 

 Savanyúság 

 Magolajok vagy virág eszenciák 

 Gyógynövények 

 Teakeverék 

 Hústermék (kolbász, szalonna, füstölt, 
mangalica...) 

 Szikvíz 

 Házi sör  

 Ecetek 

 Csirák 

 Fűszerek 

 más… 

 
Kézműves Termékek (nem kizárólagosan): 

 
 Fonott kosarak (és más 

fonott áru) 
 Szövött termék (szőnyeg, 

lábtörlő…) 
 Kerámia 
 Bőrműves termék 

 Ötvös  
 Kovács 
 Ruha és textil 
 Papír 
 Fafaragás 
 Bútor 

 Hímzés 
 Koszorú 
 Kádár termék 
 Gyertyakészítés 
 Kalapos 
 Lószőrékszer 



 

 Hangszerkészítés 
 Kékfestő 
 Szarv faragás 
 Gyöngyfűzés 
 Fazekas 
 Teknő  
 Krémek és szappanok 

 Kártolt gyapjú 
 Drótékszer 
 Nemez 
 Kovácsolt tojás 
 Vert és horgolt csipke 
 Csengő 
 Kolompok 

 Báb/Babakészítő 
 Míves tojás 
 Patkolt tojás 
 Mézeskalács 
 Üveg tárgyak 
 Szálas termék (szalma, 

csuhé...) 
  

 Falusi Turizmus Szálláshely

Ökoturisztikai Programok (nem kizárólagosan): 

 Tájház/Helyi múzeum 

 Idegenvezetés 

 Hajóbérlés 

 Kerékpárbérlés 

 Kerékpártúra szervezés 

 Sífutás 

 Kaland park 

 Extrém sport 

 Lovaglás (túra, oktatás) 

 Környezeti nevelés 

 Játszóház 

 más... 

 
 
Pályázati csomag: 
A kérelem formanyomtatványa, valamint a pályázati feltételeket, a bírálat szempontjait és a használat feltételeit 
tartalmazó dokumentum - a meghirdetés után - beszerezhető az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságon (Jósvafő, 
Tengerszem oldal 1.). 
 
Kontakt és további információ: 
Swartz Dániel 
Marketing Asszisztens 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 
Jósvafő, Hungary 
Tel: +36-30-617-7382 
treehuggerdan.anpi@gmail.com  
www.anp.hu 
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