
Tájékoztató  

„A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidékért”  

védjegy használatát igénylők részére 
Bevezetés 

 

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 2013-ban hozta létre működési területén a Vidék Minősége –Éltető 

Balaton-felvidék védjegyrendszert, amely nemzeti és európai szintű védjegy is egyben. A nemzeti és európai 

jelleget a „A Vidék Minősége” védjegyrész, mint ernyővédjegy biztosítja. Ez a nemzeti és nemzetközi összefogás 

biztosíthatja hosszú távon, európai szinten azt a kritikus tömeget, ami a fogyasztókhoz való jobb eljutást 

eredményezi, és lecsökkenti az ügyintézéshez és a reklámhoz szükséges költségeket, melyek elengedhetetlenek 

az erre irányuló nemzetközi program európai területi szintű kivitelezéséhez és sikerességéhez. 

 

A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidékért Védjegy 

 

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület által 

bevezetett védjegyrendszer általános és szakma 

specifikus szabályzatainak létrehozása, maga a 

folyamat, a termelőkkel, vállalkozókkal közösen 

megfogalmazott szabályok, és a rendszer 

működtetése megfelelnek az ernyővédjegy létrehozói 

által megfogalmazott elvárásoknak. Ennek 

köszönhetően azok a vállalkozások, szervezetek, intézmények, akik a térségi minősítési rendszer alapján 

megfelelnek, és a minősítés alapdokumentumainak megfelelően a Térségi Védjegy Tanácsa a használati jogot 

számukra biztosította, a 2 védjegyet együttesen használhatják: „A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék” 

védjegy néven, a közös arculati kézikönyv alapján. 

 

A védjegy használatát alapvetően az általános szabályzat és az adott szakmaterületet szem előtt tartó 

szakma specifikus szabályzatoknak való megfelelőséggel igényelheti, kaphatja meg a termelő, vállalkozó.  

Jelenleg az Általános szabályzat mellett három szakma specifikus szabályzat van: 
 

1. Helyi élelmiszer előállításra vonatkozó szakma specifikus szabályzat 

2. Turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzat  

3. Kézműves és egyedi termékekre vonatkozó szakma specifikus szabályzat 

(A szabályzatok a http://eltetovedjegy.hu/videk-minosege-vedjegyrol/ oldalról letölthetőek.) 

 
„A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék” védjegy használatának általános feltételei: 

1. Az igénylő székhelye, vagy telephelye, ahol a minősíteni kívánt tevékenységet végzi, vagy a terméket 

előállítja, az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület tevékenységével lefedett területen található.  

2. Az igénylő magánszemély, vállalkozás, cég, szervezet tagja az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületnek, 

és befizeti a rá vonatkozó tagdíjat. (Egyesületi rendes tag tagdíja vállalkozó esetén 15 000,-Ft/év, 

pártoló tag esetén 20 000,-Ft/év).  

3. Az általános szabályzatban és a szolgáltatásra/termékre vonatkozó szakma specifikus szabályzatban 

megfogalmazott elvárásoknak való megfelelés, amellyel a Térségi Védjegy Tanács egyetértett, és az 

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület elnöksége a Tanács előterjesztése alapján jóváhagyott. 

4. A minősítés díja 2016-ban 20 000,-Ft, amely egyszeri díj 5 évre vonatkozóan biztosítja a megfelelősség 

esetén a védjegyhasználatot. A 2016-os minősítési díj a minősítés folyamatának költségtérítését nem, 

csupán a minősítés eszközszükségletét tartalmazza.  

Az összeget a minősítést megelőzően a térségi védjegy tanács ülésének időpontjáig kell befizetni. 

 

A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék Védjegy az alábbi településeken igényelhető:  

Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag, Bazsi, 

Bodorfa, Csabrendek, Csopak, Dabronc, Dörgicse, Gógánfa, Gyepükaján, Halimba, Hetyefő, Hidegkút, Hosztót, 

Kapolcs, Káptalanfa, Kislőd, Lovas, Megyer, Mencshely, Monoszló, Nagyvázsony, Nemeshany, Nemesvámos, 

Nyirád, Óbudavár, Öcs, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Pula, Rigács, Sümeg, Sümegprága, Szentantalfa, 

Szentimrefalva, Szentjakabfa, Szőc, Tagyon, Taliándörögd, Tihany, Tótvázsony, Ukk, Úrkút, Vászoly, Veszprém, 

Veszprémfajsz, Veszprémgalsa, Vigántpetend, Vöröstó, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes, Zalaszegvár, 

Zánka 

 

http://eltetovedjegy.hu/videk-minosege-vedjegyrol/


Minősítés folyamata 

1. Minősítés iránti igény jelzésének megküldése 

2.    I. adatlap kitöltése általános szabályzat információinak megfelelően 

3.    I. adatlap ellenőrzése 

4.    II. szakma specifikus adatlap kitöltése 

5.    II. szakma specifikus adatlap ellenőrzése. 

6.  Helyszíni szemrevételezés: A látogatás a védjegyet igénylőhöz igazodva történik. Az egyeztetés 

segítő, helyi, terepi, gyakorlati tanácsadó jellegű. A minősítést végzők a védjegy igénylővel részletesen 

végignézik a minősítés alapdokumentumait, a minősítéshez szükséges kérdőív kérdéseit. Megnézik a 

minősítésre kerülő területet, a gyártást, szolgáltatást, helyi értéket, fényképeket készítenek. 

Egyeztetési, tárgyalási feljegyzést készítenek (lehet írásos és diktafonos is). 

7.  Térségi Védjegy Tanács ülése, melyen megfelelőség esetén „A Vidék Minősége - Éltető Balaton-

felvidék” védjegy használatát a Térségi Védjegy Tanács , és javasolja az Éltető Balaton-felvidékért 

Egyesület elnökségének 

8.  Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület elnöksége soron következő ülésén dönt a védjegy 

odaítéléséről a Tanács előterjesztése alapján. 

9.   Évente felülvizsgálati ellenőrzés. 

 

 

Előnyök bemutatása 

 Védjegy használatához kapcsolódóan arculati kézikönyv, logóhasználat biztosítása 

 A terméket, szolgáltatást minősítő védjegy tábla, oklevél használatának biztosítása 

 Önköltségi alapon védjegyes matrica, védjegyes díszcsomagoló doboz vásárlási lehetőség biztosítása 

 A tag által megjelölt szolgáltatás/kínálat megjelenítése internetes felületen (az egyesület 

www.eltetovedjegy.hu és a védjegyprogram érdekében kialakított közös www.videkminosege.hu 

oldalon. 

 Honlapon, információs táblákon, plakátokon, prospektusokban, térségi térképen való megjelenési 

lehetőség biztosítása 

 Közös illetve térségi vásárokon, rendezvényeken való csatlakozási, megjelenési lehetőség biztosítása 

(közvetlen vagy közvetett az adott programtól függően) 

 Érdekképviselet a térségi jellegű együttműködésekben 

 Levelezési listán való részvétel, ez alapján rendszeres, aktuális információk biztosítása e-mail címre 

szóló levél és hírlevél keretében 

 Tájékoztató, egyeztető rendezvényeken, fórumokon való részvételi lehetőség biztosítása 

 Időszakosan hazai és nemzetközi tanulmányutakon való részvétel (szakmai tapasztalatcserék 

biztosítása) 

 Értékesítési lehetőségek folyamatos felkutatása és bevonása, valamint lehetővé tétele a védjegyes 

tagok felé 

 Önköltségi alapon fényképes terméknyilvántartásban, szolgáltatás nyilvántartásban való részvétel a 

kereskedelmi kiajánlás érdekében 

 Bekapcsolódási lehetőség a Helyi Fejlesztési Stratégia „Vidék Minősége” stratégia programcsomag 

megvalósításába  

 

 

ÉLTETŐ Balaton-felvidékért Egyesület – 2016. április 

 

 

 

http://www.eltetovedjegy.hu/
http://www.videkminosege.hu/

