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Miért indult a munka?

• A búza nagyobb hányada exportra kerül,a 
hazai min ségi standardok és paraméterek a 
külpiaci igényekhez nem igazodnak.

• A kiszállított búza nagy része kommersz
min ség „euró” búza.



Miért indult a munka?

• A piacnak van igénye magas 
fehérjetartalmú, jó süt ipari tulajdonságú
búzára.

• A min ség kiterjesztett értelmezésében a
az élelmiszer biztonság egyre fontosabb.

Célkit zésünk volt:

Értékesebb, megkülönböztethet és ezért jobb 
áron eladható védjegyes termék  létrehozása 

és bevezetése a piacra.



A brand f bb jellemz i

• fajtaazonos, homogén, kiemelked süt ipari 
tulajdonságú,

• ellen rzött  körülmények között termelt,
• biztonságos, nyomonkövetett, tanúsított,

magyar eredet védjegyes búza illetve abból 
gyártott termék. 

A védjegy a megkülönböztetés 
eszköze

Tanúsító védjegy alkotása, elfogadtatása 
és

m ködtetése.



Miért tanúsító védjegy?

• Egy ábrás védjegy céljainkat csak részben 
szolgálta volna.

• Mivel a min ség és a biztonság 
garantálásához az ellen rzés és a tanúsítás 
nem nélkülözhet ezért ennek 
szabályozására mindenképen szükség volt.

A tanúsító védjegy 
létrehozásának lépései

• ábra tervezése annak figyelembe vételével, 
hogy az ne sértsen más érdekeket, legyen 
könnyen értelmezhet , alkalmazható,



A Pannon búza tanúsító védjegy

A tanúsító védjegy 
létrehozásának lépései

•
• a tanúsítás rendszerének és szabályzatának

megalkotása ( nem különleges munkát 
hanem a szakma szabályainak pontos
betartását várjuk el)

• a résztvev k és a termékek min sítésének  
meghatározása,

• a tanúsítási rendszer és szabályzat 
megalkotása ( nem különleges hanem pontos 
munka az elvárás),



A tanúsító védjegy létrehozásának 
lépései

• a védjegy tulajdonosok közötti 
megállapodás és együttm ködés 
megteremtése,

• a védjegy kérelem benyújtása.

Vet magszövetség és
Terméktanács



A védjegy elfogadását követ
lépések

• Megállapodás a tanúsító szervezettel.
• Széleskör kommunikáció ( sajtó, 

el adások, közvetlen tárgyalások stb.).
• Web oldal szerkesztése és üzemeltetése.
• Az els termel meggy zése, hogy 

min sítesse magát.
• A védjegy kérelem benyújtása.







Az elképzelés és a valóság

• A gabonapiaci rendkívüli események, a 
kialakult keresleti piac és a piaci árak 
drámai emelkedése háttérbe szorít 
mindenféle egyéb szempontot.

• Várnunk kell a piaci helyzet 
normalizálódására.

Köszönöm a figyelmet

Köszönöm a figyelmüket.


