
 

 

 

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületről 

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületnek 2008 évi alakulása óta mára 285 tagja van. A 

közvetlen működési terület a Balaton-felvidék 59 települése Balatonfüred környéki 

településektől, a Művészetek-völgye körül lévő településeken át Sümeg és a körülötte lévő 

kisebb nagyobb falvakig terjed, ami már a Balaton-felvidék egészen nyugati szegletének 

számít.  

A tagság civil szervezetekből, vállalkozásokból, termelőkből és önkormányzatokból áll. Az 

ÉLTETŐ alapítói okirat szerinti legfőbb célja a vidékfejlesztés. 

Az ÉLTETŐ munkatársai által és partnerei együttműködésével szakértői tevékenységet végez 

a Balaton-felvidéken, ennek általános tartalma: 

 A helyi értékek feltérképezése, megőrzése; a Balaton-felvidék szellemi örökségének és 

üzenetének eljuttatása a nyilvánosság legszélesebb rétegeihez. 

 Az aktívabb társadalmi összefogás, az erősebb helyi identitás megteremtése, a 

közösségi gondolkodás és munkavégzés ösztönzése és ezek feltételeinek biztosítása. 

 A helyben előállított termékek és szolgáltatások ismertségének növelése, 

értékesítésének támogatása. 

 A helyi turisztikai kínálat színvonalának és összehangoltságának erősítése. 

 A fiatalok helyben tartásának támogatása, letelepedésük segítése, az elvándorlás 

megelőzése. 

3 honlapot is fenntartunk a tevékenységünk bemutatására és természetesen van Fb oldalunk 

illetve instagram oldalunk is. 

Központi honapunk a www.eltetobalatonfelvidek.hu 

Az ÉLTETŐ koordinálja a Balaton-felvidék 59 településén az EU-s, illetve magyar 

támogatással megvalósuló LEADER vidékfejlesztési programot. Ez egy közösségi jellegű 

tervezésen alapuló vidékfejlesztési program, amely megvalósítása pályázati forrást is jelent 

nem csupán az Egyesületnek, de a térségben működő és a programmal azonosuló 

vállalkozásoknak, önkormányzatoknak, civil szervezeteknek is. 

Védjegyes honlapunk a www.eltetovedjegy.hu 

A Balaton-felvidéken egyre több és színesebb kínálatot mutató vállalkozó van, köztük 

szálláskiadással, vendéglátással, kézműveskedéssel, alkotóművészeti tevékenységgel, 

borászkodással, gyümölcs és zöldségtermesztéssel foglalkozóak. Ez utóbbiak közül szintén 

egyre többen fel is dolgozzák termékeiket. A minőségi kínálatot egy védjegy rendszer keretében 

gyűjtjük folyamatosan 2014-től.  

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


 

 

Ez a Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegy, 

amelyet ma már több mint 100 vállalkozó, illetve termelő 

használ. Ennek több mint fele élelmiszer előállítással 

foglalkozik. Védjegyes azonban nem csupán termelő lehet, 

hanem kézműves, alkotóművészeti tevékenységgel 

foglalkozó, sőt vendéglátó hely, pincészetek, falusi és városi magánszálláshelyek, hotelek, 

panziók, illetve olyan üzletek, ahol értékesítenek helyi, védjegyes termékeket is.  

A védjegyre történő jelentkezés minden év április végéig lehetséges. A jelentkezés után egy 

több lépcsős minősítési folyamat veszi kezdetét, melynek során kitöltésre kerül a védjegyes 

adatlap, és megtörténik a helyszíni szemrevételezés. Ez egy helyszíni látogatás a telephelyen, 

székhelyen, gazdálkodási helyen, amely a védjegyet igénylőhöz igazodva történik. 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). 

A helyszíni szemlét követően kerül sor a Térségi Védjegy Tanács ülésére, melyen megfelelőség 

esetén „A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék” védjegy használatát megítéli a Térségi 

Védjegy Tanács, és javasolja felvételét a védjegyesek közé az Éltető Balaton-felvidékért 

Egyesület Elnöksége felé.  

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Elnöksége soron következő ülésén dönt a védjegy 

használatának odaítéléséről a Térségi Védjegy Tanács előterjesztése alapján.  

A védjegy abban az esetben igényelhető, ha az igénylő székhelye, vagy telephelye, ahol a 

minősíteni kívánt tevékenységet végzi, vagy a terméket előállítja az Éltető Balaton-

felvidékért Egyesület működési területéhez tartozó 59 település valamelyikén található. 

A védjegyes minősítések költségei a következőképpen alakulnak: 

 Az igénylő magánszemélynek, vállalkozásnak, cégnek, szervezetnek vállalnia kell 

a tagságot az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületnél (Ennek éves tagdíja 2019-

ben: Egyesületi rendes tag tagdíja vállalkozó esetén 15 000,-Ft/év, pártoló tag 

esetén 20 000,-Ft/év), vagy vállalnia kell az éves védjegy használati díj fizetését, 

amelynek összege 2019-ben 60 000,-Ft/év. 

 A minősítési eljárás díja 2019-ben 60 000,-Ft, amely egyszeri díj 5 évre 

vonatkozóan biztosítja a megfelelősség esetén a védjegy használatot. A 2019-es 

minősítési díj a minősítés folyamatának költségtérítését nem, csupán a minősítés 

eszközszükségletét tartalmazza. 

 Arra is van lehetőség, hogy akik már védjegyesek az eredeti minősítésen túl új 

termékeiket is bevonják a minősítésbe. Ez esetben a teljes minősítési eljárás 

„kiegészítő jellegű”, így ennek a költsége 20 000,-Ft. 

A védjegy használata kötelezettségekkel, de egyben előnyökkel is jár.  



 

 

Átfogóan minden védjegyes vállalja az alábbiakat: 

 Közösen népszerűsítik a vidéki területeken, azon belül a Balaton-felvidéken előállított, 

nyújtott termékeket, szolgáltatásokat, mert felelősséget éreznek a társadalmi, 

gazdasági együttműködések erősítéséért. 

 Közösségi részvételükkel, saját tevékenységükkel segítik a helyben előállított 

termékek, szolgáltatások minőségének, mennyiségének, sokféleségének javítását, 

bővítését. 

 Segítik a környezeti, táji értékek megőrzését, megújulását, a termelési, szolgáltatási 

lehetőségek bővítését, a vidéken élők életminőségének javítását. 

 Saját tevékenységi területükön népszerűsítik a Vidék Minősége – Éltető Balaton-

felvidék védjegyet, azt honlapjukon, termékeiken, szolgáltatási terükben feltüntetik. 

Emellett minden védjegyhasználóval licencia szerződést köt az Egyesület, amely részletesen 

tartalmazza a védjegy használatának feltételeit, és egyéb kötelezettségeket.  

Milyen előnyökkel jár „A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék” védjegy 

használata? 

 A védjegyminősítést végző egyesület által biztosított kommunikációs felületek, 

csatornák, eszközök, módszerek az egyes védjegyesek saját, önálló lehetőségeinél 

nagyobb elérést biztosítanak a nyilvánosság felé. 

 A védjegyminősítést végző egyesület a minősítést követően is aktívan támogatja 

tagjait olyan területeken, amelyek közvetlen piaci erősödést biztosíthatnak a 

védjegyesek részére. 

 Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület a védjegy használatához kapcsolódóan 

o     arculati kézikönyvet, logóhasználatot, védjegy táblát, oklevelet biztosít, amely 

segíti a minősített termék, szolgáltatás megkülönböztetését más termékektől, 

szolgáltatásoktól 

o    Önköltségi alapon védjegy logóval ellátott matrica, és díszdoboz vásárlási 

lehetőséget biztosít 

o    A tag által megjelölt szolgáltatást/kínálatot megjeleníti internetes felületein (az 

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

www.videkminosege.hu oldalon. 

o    Több vállalkozót felölelő projektekben részvételi lehetőséget biztosít, amely 

keretében különböző marketing felületek elérését teszi lehetővé (pl. 

termékkatalógusban, ÉLTETŐ Pont kereskedelmi üzletekben, honlapon, információs 

táblákon, plakátokon, prospektusokban, térségi térképen) 

o    Partnerei szervezésében közös illetve települési, térségi jelentőségű  vásárokon, 

rendezvényeken való csatlakozási, megjelenési lehetőséget biztosít (közvetlen vagy 

közvetett az adott programtól függően) 

o    Érdekképviselet biztosít a térségi jellegű együttműködésekben 

o    Levelezési listán való részvételt, ez alapján rendszeres, hírlevél formájában közölt 

aktuális információkat nyújt 

o    Tájékoztató, egyeztető rendezvényeken, fórumokon való részvételi lehetőséget 

nyújt 

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


 

 

o    Bekapcsolódási lehetőséget nyújt a Helyi Fejlesztési Stratégia „Vidék Minősége” 

stratégia programcsomag közösségi területének megvalósításába (az egyedi fejlesztési 

projektektől függetlenül) 

 

 

Az üzleteket, tourinform irodákat, amelyek a Balaton-felvidéken 

előállított, Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegyes 

termékeket is értékesítenek ÉLTETŐ Pontként jelöljük, hogy 

megkülönböztessük őket más üzletektől. Jelenleg 11 ilyen üzlet van. 

 

 

 

Turisztikai kínálatot népszerűsítő honlapunk a www.balatonfelvidekitura.hu 

A Balaton-felvidék turisztikai lehetőségeit, közte a 

kissé eldugottabb kincseit a 

www.balatonfelvidekitura.hu honlapon gyűjtöttük 

össze, amelyeket települési jellegű túraútvonalakra 

fűztünk fel és szezonális turisztikai ajánlón is 

ajánljuk, tagjaink szolgáltatásaival, kínálatában együtt. 

 

http://www.balatonfelvidekitura.hu/
http://www.balatonfelvidekitura.hu/

