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Nemzeti Parki Tanúsítványi 

Bizottság 

Gazdálkodók, 

szolgáltatók 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Látogatók 

Nemzeti Paki 

Termék védjegy 



3 

Nemzeti Parki Termék védjegy  
• 2013. évi eredményeink 

• 2013. második félévi pályázati tapasztalatok, 2014. évi tervek 

• Y&P kommunikációs stratégia – molinó és image kiadvány (15 
e pld. magyar, 10 e pld. angol) 

• Kiemelt rendezvényeken való részvétel (FeHoVa, MNPH, 
Fatosz) 

• www.nemzetiparkitermék.hu honlap 

• Jegyzőkönyvek 

• Hírlevél 

• Oklevél 

• Helyi és Külföldi értékesítés kérdése, együttműködés más 
helyi szervezetekkel 

 

 

http://www.nemzetiparkitermék.hu/
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Cseh példa 
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Nemzeti parkok – Nemzeti Tanúsítványi Bizottság 

Védjegyes termék 

termék 

termék 
termék 

PÁLYÁZAT 

Nemzeti Parki Tanúsítványi Bizottság 
értékelési szempontrendszer 
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 Olyan természetes személyek, gazdálkodó szervezetek és 

vállalkozások, amelyek tevékenységüket védett természeti 

területen, vagy Natura 2000 területen végzik. 

 A termékek elsősorban helyi nyersanyagokból készüljenek, és 

túlnyomóan ne tartalmazzák tájidegen, illetve termőhelyidegen 

növény vagy tájidegen vadon élő állat származékát.  

 jól reprezentálja a térség természeti, táji és kulturális sajátosságait. 

 tevékenységét, a helyi hagyományokra és helyi sajátosságokra, a 

térség munkaerő kínálatára alapozva végezze.  

 A pályázó tevékenysége mintaértékű legyen 

 

 

ALAPELVEK 
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EREDMÉNYEINK 

1 igazgatóság 

ÖNPI 

2013. január 2014. június 

10 igazgatóság 

6 pályázó 

6 termék 
104 pályázó  

több mint 250 terméke  
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TERMÉKEINK 

Szalámik 

           kolbászok 
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TERMÉKEINK 

Pálinkák, borok, sörök 
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TERMÉKEINK 

Kézműves termékek 
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TERMÉKEINK 

Lekvárok, mézek 
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TERMÉKEINK 

Sajtok 
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TERMÉKEINK 

Szálláshelyek, 

ökoturisztikai 

szolgáltatások  
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CÉLKITŰZÉS 

A védjegyrendszer, a termékek, termelők, szolgáltatások népszerűsítése 

 

Kiállítások, vásárok, konferenciák  

 

Országos megjelenés: Nemzeti Parkok Hete, OMÉK, FeHoVa 

Helyi rendezvények: tavaly több mint 50 rendezvény – 60 ezer 

látogató  

Cikkek, interjúk – helyi és országos média, szaklapok 

Internetes megjelenés – Védjegyes honlapunk elkészült 

(www.nemzetiparkitermek.hu) 

Young&Partners – a nemzeti park igazgatóságok kommunikációs 

stratégiája – nemzeti parki termék imázs kiadvány magyar és angol 

nyelven 

http://www.nemzetiparkitermek.hu/
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