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2016. év főbb eredményei 

• Együttműködések erősítése a Balaton-
felvidéken működő vállalkozások, civil 
szervezetek, önkormányzatok között 

• LEADER vidékfejlesztési program koordinálása 

• A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék 
védjegy program működtetése 

• A Balaton-felvidéki turisztikai kínálat 
fejlesztése 

• Pályázati közreműködések, egyedi projektek  



Egyesületi logó módosítása, bevezetése 



Együttműködések erősítése a Balaton-
felvidéken működő vállalkozások, civil 
szervezetek, önkormányzatok között 

• Egyesületi tevékenység kommunikálása 

• Tagok tevékenységének bemutatása, 
népszerűsítése 

• Szakmai szervezetek információinak megosztása 

• Stratégiai és szakmai partnerek tevékenységének 
kommunikálása 

• Rendezvények, közös műhelymunkák szervezése 

• Pályázati tevékenység 

 

 



Együttműködések erősítése a Balaton-
felvidéken működő vállalkozások, civil 
szervezetek, önkormányzatok között 

• Hírlevelek – 3 hetente 

• Honlapok 

www.eltetobalatonfelvidek.hu 

www.balatonfelvidekitura.hu 

www.eltetovedjegy.hu 

• Facebook  

• Körlevelek, személyre szóló levelek 

 

 

 

http://www.eltetobalatonfelvidek.hu/
http://www.balatonfelvidekitura.hu/
http://www.eltetovedjegy.hu/


Hírlevelek – 3 heti rendszerességgel 



Naponta többször hírek, események megosztása, 
tagok népszerűsítése, tagok híreinek megosztása. 



www.eltetobalatonfelvidek.hu 



 Balaton-felvidéki turisztikai kínálat 

– Szakmai egyeztetések 

– Adatbázis átstrukturálása – tagok kínálata mentén 

– Meglévő közös kínálat átcsoportosítása a turisták 
keresletének alakulásához  

– 10 %-os tulajdonrészű tagság a sümegi TDM-ben 

– Mobil applikáció módosult  

– Web alkalmazás szükségessége 

– Google térkép – ingyenes megjelenés 



www.balatonfelvidekitura.hu 



• Későbbiekben csomagajánlatok kialakítása, folyamatos 
aktualizálása, garantált programok generálása, beillesztése. 
www.balatonfelvidekitura.hu  

• „Megszerveztük Neked, előre szervezett élmények”  

 

http://www.balatonfelvidekitura.hu/


• Miniatűr világok: olyan ritka érdekességek, egyedi 
látnivalók, amelyek önmagukban, komplex egységet 
alkotnak és ezzel együtt országos szinten is ritkaságnak 
számítanak: ilyen például a dörgicsei Levendárium, 
Halimbán a Szalai Miklós esperes fűszerkertje 

• Kézművesek – szívvel készítve: olyan programok, 
amelyeken kézműves alkotók tevékenységét, 
hétköznapjait lehet megtekinteni a hét legalább egy 
napján. 

• 1000 év emlékei: történelmi, építészeti, kulturális 
emlékek és programok 

 



Balaton Kerékpár megálló  



 Megjelenés szervezése 
kiadványokban 

A Közép-dunántúli 
térképen megjelent 
védjegyesek: 
• Herbaporta – Falusi 

vendégasztal 

• Hotel 
Kapitány****superior 

• Palota Pince 
Borkereskedés 

• Terazza Bisztro Bar 

• Vámosi Vendégház 

 



 Megjelenés szervezése 
kiadványokban 

A Balaton régiós térképen 
megjelent védjegyesek: 
  
• Zsuzsanna Borászat 
• Régi Idők Udvara 

Skanzen és Étterem 
• Pántlika Pincészet  
• Dobosi Pincészet 
• Petendi Pálinkaház  
• Lovasi Pince  
• Fodorvin Családi 

Pincészet 
• Rozéterasz – Örvényes  

 



Balaton-felvidék Neked 



www.eltetovedjegy.hu 



www.eltetovedjegy.hu 



www.eltetovedjegy.hu 



www.eltetobalatonfelvidek.hu 

Több infó >>>>> 
 

 

 



Termékkatalógus 2016-2017 

 

  

  



Díszcsomagolások 
       Egyre többen alkalmazzák … 

 

 



Egész évben 
Tourinform – Sümeg 
Kamilla Kézműves Ajándékbolt - Sümeg 
Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. - Veszprém 
PRÍMA Fék Üzletház - Balatonakali 
Szeresd a Magyart Információs Pont és Vásár 
Nagyi Kertje Teaház – Aszófő 
Levendarium Biobolt és teázó – Budapest (Mamut) 
Értékbolt – KÖSZI Bázis - Taliándörögd 
Nagy Csemegebolt - Ukk 
Tourinform Iroda – Balatonfüred 
 
Nyári szezonban 
Rosé Terasz – Örvényes 
Levendárium –Dörgicse 
Szeresd a Magyart Információs Pont és Vásár – Alsóörs 
Németh Balázs - Badacsony 
 

  

  



Magyar Vidék Minősége Egyesület 
Európai Térségi Vidék Minősége  

Védjegy Egyesület 



www.videkminosege.hu 

 



 

www.videkminosege.hu/kereső 



Éltető Balaton-felvidék védjegy 
szabályzatának módosítása 

• 2016 

• Általános szabályzat 
– Évenkénti adategyeztetés 

– Kétévenkénti ellenőrzés 

– 5 évente teljes felülvizsgálat 

– Szabadalmazási eljárás adatainak beillesztése 

– Védjegyhasználat – licencia szerződéssel 

• 2017 

• Nemzeti Minősítő Védjeggyé válás menedzsmentje  

• Szakma-specifikus szabályzatok módosítása 



Védjegy kiterjesztése  
a Balaton-felvidéken 

Az Éltető Balaton-felvidék védjegy tanácsának 
döntése alapján abban az esetben, ha a tapolcai 
járásban szeretnék az Éltető Balaton-felvidék védjegy 
néven tovább vihető az ÉLTETŐ által levédett Éltető 
Balaton-felvidék védjegy 
A védjegy jelenleg az ÉLTETŐ közvetlen működési 
területén (59 településen) Veszprémben, 
Balatonfüreden és Ajkán is kérhető. 
A védjegy tanács döntése egy elvi döntés arra az 
esetre, ha a tapolcai járásban szeretnék a védjegy 
bevezetését. 



 Közös megjelenési lehetőségek 
2016-ban 

 
• 2016.02.13. – IV. Vámosi Lencse- és Hurkafesztivál, Nemesvámos 
• 2016.04. 29-30. – Országos védjegyes találkozó, Bánk 
• 2016.05.16. – Nemzeti Bor Maraton, Balatonfüred 
• 2016.05.27-29. – XX. Pápai Agrárexpo, Pápa 
• 2016.07.22-31. – Éltető Völgy a Művészetek Völgyében, egyben 

országos védjegy találkozó is, Kapolcs 
• 2016.11.04-06. – III. Bakony Expo, Veszprém 
 
• Országos védjegyes találkozó ebben az évben 3 alkalommal volt:  
• 2016.04. 29-30. – Országos védjegyes találkozó, Bánk – Repülőgép 

modell versenyhez és a május 1-jei majálishoz kötődően. 
• 2016. 07. 22-31. – Éltető Völgy, Kapolcs – Művészetek Völgye  
• 2016.11.26-27 – Adventi Forgatag, Fertőszéplak 

 



2016. év főbb eredményei 

• Együttműködések erősítése a Balaton-felvidéken 
működő vállalkozások, civil szervezetek, 
önkormányzatok között 

• LEADER vidékfejlesztési program koordinálása 

• A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék 
védjegy program működtetése 

• A Balaton-felvidéki turisztikai kínálat fejlesztése 

• Pályázati közreműködések, egyedi projektek  



 LEADER vidékfejlesztési – 
pályázati - program koordinálása 

  Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása 

   tagság által: 2016. április 20. 

   Irányító Hatóság által 2016. július 25. 

Pályázati kiírások: 2017. első félév 

 

Pályázati témák: 
• A térséget lefedő Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjeggyel rendelkezők és az újonnan 

csatlakozó termelők és szolgáltatók tevékenységének fejlesztése 

• Az Éltető Balaton-felvidék turisztikai kínálatában, illetve az éltető Balaton-felvidéki túraútvonal 
rendszerben lévő épített és természeti látnivalók, illetve az útvonalak részét képező szolgáltatók, 
termelők tevékenységének fejlesztése 

• Társadalmi aktivitást és helyi identitást segítő közösségi terek, ifjúsági- közösségi- és vidékfejlesztési 
bázispontok kialakítása, fejlesztése, infrastrukturális hátterének bővítése (fiatalok segítése, 
vidékfejlesztés, közösségfejlesztés, védjegyrendszer és Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat 
fejlesztése területén.) 

• Szakmai kapacitás és informatikai háttér kialakítása a védjegy rendszer, a turisztikai kínálat, a fiatalok 
segítése és a társadalmi beilleszkedés nehézségeivel küzdő lakosság integrálása mentén 

• Integrált, az egész térséget átfogó marketing és értékesítést ösztönző, szervező tevékenységek 
erősítése 

• Együttműködéseket segítő rendezvények támogatása 
 

 



LEADER vidékfejlesztési – pályázati - 
program koordinálása 

Több infó >>>>> 
 

 

 



2016. év főbb eredményei 

• Együttműködések erősítése a Balaton-
felvidéken működő vállalkozások, civil 
szervezetek, önkormányzatok között 

• LEADER vidékfejlesztési program koordinálása 

• A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék 
védjegy program működtetése 

• A Balaton-felvidéki turisztikai kínálat 
fejlesztése 

• Pályázati közreműködések, egyedi projektek  



Pályázati közreműködések, egyedi 
projektek 

2016: Szelíd térségfejlesztési modell pályázat 
2017: 
Európai Innovációs Program pályázat 
Rövid Ellátási Lánc pályázat 
Nemzetközi Együttműködés pályázat - védjegy  
Horizont 2020 pályázat – innovációs projekt – partner 
LEADER vidékfejlesztési pályázat 
 
   
 
 
 


