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Magyar Vidék Minősége Egyesület

Európai Térségi Vidék Minősége 

Védjegy Egyesület



élelmiszerelőállítás vendéglátás kézműves- és kisipar
bor, szörp, olaj, sajt, hús stb. étterem, szálláshely, üzlet, vendégasztal, stb. keramikus, festő, asztalos, kovács, stb.

www.eltetovedjegy.hu

A Vidék Minősége védjegy kialakítása



www.videkminosege.hu



ÉLTETŐ BALATON-FELVIDÉKÉRT  EGYESÜLET

• 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 

2007-2017



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, ezeken 

való részvétel, képviselet, népszerűsítés

• Pályázati tevékenység (2017-2018-ban pályázatok kiírása is)

• Stratégiai jellegű programokon alapuló projekttevékenység



A Helyi Fejlesztési Stratégia fő céljai

• A helyben előállított termékek és szolgáltatások 

ismertségének, értékesítésének javulása a Vidék 

Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegyrendszer 

erősítésével

• Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat színvonalának és 

összehangolásának erősödése

• Fiatalok megtartása, letelepedésük segítése

• Aktívabb társadalom, erősebb helyi identitás a közösségi 

tevékenységek ösztönzése és feltételeinek megteremtése 

révén
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Az egyesületi és a tagság aktivitásának 

nyomon követése, megosztások 

elősegítése, látogatottság ösztönzése
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Együttműködések ösztönzése 

tagságon belül

• Közös megjelenések

• Arculat

• Egymás közötti együttműködések

• Egymás termékeinek értékesítése

• Beszállítás – 2018-ban indul

• Aktívabb részvétel a közösségi marketingben

• Pályázati ösztönzők az értékelési szempontok 

között

• Védjegyes minősítési szempontok ösztönző 

jellege és licencia szerződés kötelezettségei



Közös megjelenések – pl. Bakony Expo



Közös megjelenések – pl. Bakony Expo



Arculat



Arculat



Arculat



Egymás közötti együttműködések



Szezonális turisztikai ajánlók



Szezonális turisztikai ajánlók



Egymás termékeinek értékesítése



Éltető Pont üzletek





Közös beszállítás – A több éves 

„lehetőség”

• Kevés termék

• Sokféle árucsoport

• Szállítási eszközszükséglet differenciáltsága

• Bizonytalan és bizalmatlan beszállítói kör

• Bizonytalan és bizalmatlan felvevői kör

• Saját szállítói rendszer vagy rácsatlakozás

• Üzleti/gazdasági/gazdálkodói gondolkodásmód különbözősége

• 2018 – 2 elkötelezett tag, akik képesek lesznek rá, de nem 

megoldás minden árucsoportra!!!



Aktívabb részvétel a közösségi 

marketingben

• Szemléletformáló cikkek, körlevelek, tájékoztatók



Együttműködések ösztönzése 

tagságon belül

• Közös megjelenések

• Arculat

• Egymás közötti együttműködések

• Egymás termékeinek értékesítése

• Beszállítás – 2018-ban indul

• Aktívabb részvétel a közösségi marketingben

• Pályázati ösztönzők az értékelési szempontok 

között

• Védjegyes minősítési szempontok ösztönző 

jellege és licencia szerződés kötelezettségei



Helyi Fejlesztési Stratégia 

megvalósítását megalapozó helyi 

felhívások, pályázatok 
1. Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, -bővítési 

fejlesztések, tevékenységek támogatása 

1.1. A térséget lefedő Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjeggyel 
rendelkezők és az újonnan csatlakozó termelők és szolgáltatók tevékenységének 
fejlesztése 2018.03.20.

1.2. 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 

2018.03.20.

2. Társadalmi aktivitást és a helyi identitást erősítő közösségi terek, ifjúsági-, 
közösségi- és vidékfejlesztési bázispontok kialakítása, fejlesztése, és 
infrastrukturális hátterének bővítése 2018.03.28.

3. Együttműködésekre alapozó szakmai kapacitás, informatikai háttér, és közösségi 
marketing tevékenységek támogatása 2018.04.06.

4. Együttműködéseket segítő rendezvények támogatása 2018.03.27.



Együttműködés a Vidék Minősége védjegy rendszer országos kiterjesztésére 
és fejlesztésére

Fő partnerek: A Bakonyért Vidékfejlesztési Egyesület, Alpokalja- Fertő-táj 
Vidékfejlesztési Egyesület

Vállalkozz okosan

Fő partnerek: Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, Határok Nélkül-
Magyartól Magyarig- Kulturális és Turisztikai Egyesület

Balatoni helyi termék-fejlesztő műhely

Fő partnerek: Bakony-Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, Hévíz-Balaton-
Zalai Dombhátak Leader Egyesület, Zala Termálvölgye Egyesület

Éltető Balaton-felvidék - Los Pedroches területi védjegyek a vidékfejlesztésben

Fő partner: Asociación ADROCHES para Desarrollo Rural de la Comarca de Los

Pedroches - GDR Los Pedroches

Helyi Fejlesztési Stratégia 

megvalósítását átfogóan támogató 

pályázati projektek 

LEADER nemzeti, nemzetközi együttműködés



Helyi Fejlesztési Stratégia átfogó 

megvalósítását támogató pályázati 

projektek HFS keretében
1. Szakmai kapacitás fejlesztése a Vidék Minősége-Éltető 

Balaton-felvidék védjegy fejlesztése mentén

2. Szakmai kapacitás fejlesztése az Éltető Balaton-felvidék 

turisztikai kínálata területén

3. Szakmai kapacitás fejlesztése ifjúsági területen 

4. Szakmai kapacitás fejlesztése a társadalmi felzárkózást, 

integrálódást célzó területen 

5. Szakmai kapacitás fejlesztés az egész térséget átfogó 

marketingkommunikációs tevékenységek mentén 

6. Szakmai kapacitás fejlesztése az értékesítést ösztönző, 

szervező tevékenységek mentén 

7. Szakmai kapacitás fejlesztése közösségi marketing mentén 



Védjegyesek licencia 

kötelezettségei

• Védjegy használati tábla és oklevél jól látható helyen

• Termelési tevékenység esetén csomagolásán a védjegy 

odaítélést követő 3 hónapon belül rajt van a védjegy logója

• Honlapján elhelyezi a védjegy logót átlinkelési lehetőséggel 

a védjegyes honlapra

• Részt vesz a közösségi médiában megosztott hírek, 

információk népszerűsítésében

• Adatainak változásáról 15 napon belül értesíti az 

Egyesületet

• Legalább a minősítéskori termelési, szolgáltatási szint 

megtartása



Egyéb elvárások a pályázóktól 

1. Abban az esetben, ha a támogatási kérelmet benyújtó étkezési jellegű 

vendéglátási vagy kereskedelmi tevékenységet is megvalósít, azt a 

védjegyes termékeket is alkalmazva kell megvalósítania.

2. A támogatási kérelmet benyújtó a projekt során együttműködik védjegyes 

tagokkal a következő területek legalább egyikében: marketing, kereskedelem, 

szolgáltatás, beszerzés, humán erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás elősegítése, 

szolgáltatásfejlesztés, turisztikai ajánlók kialakítása, térségi túraútvonalak 

népszerűsítése (www.balatonfelvidekitura.hu).

3. A kedvezményezett a projekt megvalósítási időszakban legalább kettő 

alkalommal részt vesz a Balaton-felvidék online népszerűsítését célzó 

akciókban a HFS megvalósítása keretében.

http://www.balatonfelvidekitura.hu/


Egyéb elvárások a pályázóktól 

7. Amennyiben a kedvezményezett marketing eszközök használatát, illetve marketing 

jellegű tevékenységet tervez a projektben, úgy annak összhangban kell lennie a HFS -

Integrált, az egész térséget átfogó marketing és értékesítést ösztönző, szervező 

tevékenységek erősítését tartalmazó intézkedésben leírtakkal. 

8. Ha a védjegyes tématerületen tervez projektet, 

– rendelkeznie kell a védjeggyel, vagy szándéknyilatkozattal, hogy ezt bevezeti.

– Ha még nincs védjegye, akkor  a benyújtást megelőzően tanácsadáson kell részt 

vennie és igazolás kell arról, hogy a védjegynek a fejlesztést követően megfelelhet.

– A megvalósítási és fenntartási időszakban minősítési felülvizsgálat szükséges.

9. Ha turisztikai tématerületen tervez projektet, 

– Túraútvonalon van, vagy vállalja a felkerülést.

– Részt vesz a turisztikai népszerűsítésben

– Kínálatába beilleszti a túraútvonalakat és legalább másik 3 vállalkozót.



Magyar Vidék Minősége Egyesület

Európai Térségi Vidék Minősége 

Védjegy Egyesület



Cél: az egyes országok, régiók, térségek vidéki területein a 

különleges minőséget képviselő, társadalmi, környezeti, 

gazdasági felelősségvállalás terén is együttműködő termelők, 

vállalkozók, szolgáltatók népszerűsítése, versenyképességük 

erősítése.

Az alapítók saját tájegységeiken, az ott élő termelőkkel, 

alkotókkal és a vállalkozásokkal együttműködve dolgozták ki a 

tájegységekre vonatkozó „Vidék Minősége Védjegyek” 

tartalmát. 

Miért kell a nemzeti, 

nemzetközi összefogás?



• Közös alapelvek: a társadalmi összefogás és a közösségi 

gondolkodás ösztönzése a termelés, a feldolgozás, az 

értékesítés fejlődése érdekében; a vásárlói tudatosság 

erősítése a helyi termékek vásárlásával kapcsolatban.

• A védjegyet megszerezni kívánó személyek és vállalkozások 

minősítési eljárása a „Rural Quality - Vidék Minősége” 

védjegy nemzetközi minősítés és népszerűsítés 

szabályrendszerének megfelelően történik.

• A „Vidék Minősége Védjegyet” kiérdemelt hazai 

vállalkozások a nemzetközi „Rural Quality” védjegyrendszer 

tagjai is egyben.

Miért kell a nemzeti, 

nemzetközi összefogás?



• A térségi védjegyhez való kapcsolódás elősegítése a 
szabályzatoknak, kritériumoknak való megfelelés alapján.

• Helyi, regionális, országos, illetve nemzetközi promóciós és üzleti 
lehetőségek biztosítása. 

• Szakmai rendezvények, fórumok, képzések szervezése.

• Hazai és nemzetközi tanulmányutakon, tapasztalatcseréken való 
részvétel a közös és egymástól tanulás érdekében.

• Igény esetén: szakértők, tanácsadók biztosítása a tagok részére. 

• Érdekképviselet biztosítása a tagok részére. 

• A Védjegytulajdonos megjelenítése a saját és az együttműködő 
partnerek internetes felületein, a közösségi médiában és nyomtatott 
anyagokban.

• Lehetőség biztosítása a tagok részére a Helyi Fejlesztési Stratégia 
„Vidék Minősége” stratégia programcsomag megvalósításában. 

Mi a célja a védjegyet 
működtető egyesületeknek?



• 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:

• Helyi élelmiszer előállítás - étel, ital

• Turisztikai szolgáltatás, vendéglátás, szálláshely, 

kereskedelem 

• Kézműves és kisipari termékek

Minek felelnek meg a 

védjegyesek?



Mit vállal minden védjegyes?
• Társadalmi, környezeti, gazdasági felelősségvállalás

• Kiváló minőségű termékük van

• Közösen népszerűsítik a vidéki területeken, azon belül a 

Balaton-felvidéken előállított, nyújtott termékeket, 

szolgáltatásokat, mert felelősséget éreznek a társadalmi, 

gazdasági együttműködések erősítéséért

• Közösségi részvételükkel 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.



• Magán és közösségi szálláshelyek, hotelek, panziók

• Vendéglátó egységek, falusi vendégasztalt működtető 

termelők, pincészetek, borházak (piacok)

• Kisebb, nagyobb üzletek, boltok

• Élelmiszer előállító termelők, vállalkozások

• Borászok

• Kézműves vállalkozók

• Kisipari tevékenységet folytató vállalkozók

www.eltetovedjegy.hu

Kik védjegyesek?



Több védjegyes termék egy helyen

• Veszprém – Szeresd a magyart Üzlet a Hősök Kapujával szemben

• Veszprém – Tourinform Iroda

• Balatonfüred – Tourinform Iroda

• Balatonakali – FÉK CBA Príma Üzletház

• Aszófő – Nagyi Kertje Teázó

• Sümeg- Kamilla kézműves bolt

• Sümeg – Tourinform Iroda

• Ukk – Nagy Csemegebolt

• Budapest – Balaton Ízlelő

• Budapest – Mammut Üzletház

• Dörgicse – Levendula Major

• Örvényes – Rozéterasz

• Taliándörögd – KÖSZI Bázis – Kincses Ház

Védjegyes termékek a termelőnél, előállítónál          www.eltetovedjegy.hu

Hol lehet védjegyes 
termékeket vásárolni?

http://www.eltetovedjegy.hu/


• A védjegyminősítés folyamata nem más, mint egy intenzív tanulási-
fejlődési folyamat.

• A tételes minősítési követelményeknek való megfelelés – akármilyen 
profillal is működik a vállalkozás - emeli annak szakmai színvonalát, 
hatékonyságát, profittermelő képességét.

• A védjegyet szerzettek közössége az átalagosnál magasabb szintű 
tudatossággal viszi tovább tevékenységét.

• Az védjegy működtetője által biztosított kommunikációs felületek, 
csatornák, eszközök, módszerek az egyes védjegyesek saját, önálló 
lehetőségeinél jóval 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.

Milyen előnyökkel jár, ha egy vállalkozó megszerzi 
a védjegy használati jogosultságot?



• A szakmai közösségi programok kapcsolatépítési 

lehetőséget biztosítanak – üzleti/emberi

• Rendszeres információk hírlevél formájában a tagok 

részére

• Bővebb nyilvánosság biztosítása

• Nagyon jó ár-érték arány (tagdíj, minősítési díj kontra 

nyújtott szolgáltatások)

• Rendezvényeken való megjelenési lehetőség

• Pályázati lehetőség a LEADER programban (3 millió Ft)

Milyen előnyökkel jár, ha egy vállalkozó megszerzi 
a védjegy használati jogosultságot?



Pl. borászok lehetőségei 
• Garantált alapminőséget előállító borász társakkal való közös 

párbeszéd

• Kereskedelem, vendéglátás terén működő védjegyesekkel való 

kapcsolódás, közös párbeszéd

• Balaton-felvidéki bor, gasztronómia, turisztikai kínálat, 

szálláshely kínálat korábbinál erősebb összekapcsolódása

• Borkóstolókhoz minőségi sajt, hús és egyéb falatkák biztosítása

• Nem ágazati, hanem gazdasági ágazatok közötti 

együttműködési lehetőség

• Beszállítási és közös megjelenési lehetőség az értékesítési 

pontokra



Balaton-felvidéki túrák

• www.balatonfelvidekitura.hu
• A túraútvonalak a Balaton-felvidék tájait, településeit, 

természeti kincseit, épített emlékeit, látnivalóit fogják 

össze és mutatják be, miközben számtalan élményt 

kínálnak a túrázni, kirándulni, kikapcsolódni vágyóknak.

• Az adatbázis az egyesület tagjaként működő termelők, 

alkotók, vállalkozások, éttermek, borászatok, szálláshelyek 

elérhetőségeit és rövid bemutatását tartalmazza.

• + applikáció

Balaton-

felvidék  

B.felvidék

http://www.balatonfelvidekitura.hu/


Hogyan alakítsuk ki?

Térségi, tájegységi védjegy létrehozása, 

bevezetése

Csatlakozás az európai területi A Vidék Minősége 

ernyővédjegyhez



Védjegy kialakítása

• Műhelymunkák
• Célok, lehetőségek, jó példák, lehetséges partnerek

• Szabályozás, logó kialakítása, arculat – alapok, elvárások (ha még 
nincs elfogadott)

• Szabályzatok összeállítása

• Aktivitások
• Szakértői tervek (logó, arculat)

• Levédetés szakértői folyamata (árucsoportok, védettség területi 
hatálya, védettség módja)

• Szabályzatok tisztázása, összehangolás, szakértői és gazdálkodói 
egyeztetések eredményeinek letisztázása

• Helyi minősítések előkészítése, lebonyolítása

• Nemzeti, nemzetközi minősítés előkészítése, lebonyolítása  (A Vidék 
Minősége használata)

• Tanulmányutak, közös tanulási, tapasztalási lehetőségek

• Védjegy területi bevezetése (marketing, értékesítési lehetőségek, stb.)



Védjegy ???
• A védjegytörvény alapján védjegyoltalomban részesülhet 

(majdnem) minden grafikailag ábrázolható megjelölés, 
amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást 
megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól.

• A védjegy szót a törvény csak olyan megjelölésekkel 
kapcsolatban használja, amelyeket védjegyként 
lajstromoztak (kivéve az olyan  közismert védjegyet, amely 
lajstromozás nélkül is védjegyoltalomban részesül).

A védjegy funkciói

• A védjegy funkcióit a jogirodalom többféle módon határozza meg:

• megkülönböztető, illetve azonosító funkció,

• versenyeszköz funkció,

• reklámeszköz funkció,

• minőségjelző (pl. tanúsító vagy eredetjelző) funkció

jel, ami összeköt  

területileg/szemléletileg/közösségileg



A minősítés formái
A 2003. évi CII. Tv. A védjegytörvény  alapján nemzeti, nemzetközi és 
közösségi védjegy bevezetésére van lehetőség.

A védjegyjog területi (territoriális) hatályú, ami főszabályként annyit jelent, 
hogy csak abban az országban áll oltalom alatt, ahol védjegyként 
bejelentették és lajstromozták. 

Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál bejelentett és a 
hivatal által lajstromozott védjegy oltalma csak Magyarországra terjed ki. A 
jogszabály alapján ez jelenti a védjegy nemzeti szintű bevezetését.

Nincs olyan egyezmény, amely a Föld valamennyi országában lehetővé 

tenné a védjegyoltalom egyetlen bejelentéssel való megszerzését.

Az egyik legfontosabb regionális védjegyoltalom a közösségi védjegy, 

amely egyetlen bejelentéssel oltalomszerzést tesz lehetővé az Európai 
Unió teljes területére.

A nemzetközi védjegyet ezen felül minden olyan országba be lehet 

vezetni, amelyek csatlakoztak a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról 

szóló 1891-ben megkötött, majd többször felülvizsgált Madridi 

Megállapodáshoz, illetve az 1989. évi Madridi Jegyzőkönyvhöz (2014-ben 

57 illetve 72 állam). Az EU-s tagországokon kívül különböző megoldások is 

vannak, jellemzően külön-külön kell megkérni a védjegyoltalmat.

A Vidék Minősége védjegyhez tartozó 

területi védjegy  kialakítása – jogi háttér



A területi hatályosság meghatározásának 
szempontjai lehetnek az alábbiak:

• milyen áru- és szolgáltatáscsoport kerül levédetésre,

• ki az adott áru- és szolgáltatáscsoport termelője, vásárlói és 

értékesítői célcsoportja,

• milyen széles a kereskedelmi, szolgáltatói partneri hálózat,

• van-e olyan partner, akinél előnyt jelent a szélesebb területi 

hatókörű oltalom,

• merre szeretnék bővíteni a kereskedelmi kapcsolatokat a 

lehetséges védjegy használók az elkövetkező 10 évben, 

• eljárási illetékek,

• szükség szerinti áruosztály csoportok,

• egyéb

Lehetőség: 

indítható nemzeti levédetésként az eljárás, 

majd kiterjesztés az egyéb területekre… 

EU-s és nemzetközi jelleggel más országok

Mi legyen az adott térségben a levédetés

területi hatálya
(A kiterjesztés hatálya a levédetés időpontjában fontos kérdés)



Területi hatályosság ésszerűsége a védjegy fajtái alapján

Sima, vagy egyedi 

védjegy

Tanúsító védjegy Együttes védjegy

Védjegyoltalmi megjelölés 

kerül csak levédetésre 

(szóösszetétel, betű, szám, 

ábra, alakzat, forma, hang)

A 2003. évi Törvény 101. § (1) 

bekezdése alapján „a tanúsító 

védjegy olyan védjegy, amely 

meghatározott minőségű vagy 

egyéb jellemzőjű árukat vagy 

szolgáltatásokat azzal 

különböztet meg más áruktól 

vagy szolgáltatásoktól, hogy e 

minőségüket vagy jellemzőjüket 

tanúsítja.”

A 2003. évi Törvény 96. § (1) 

bekezdése alapján „Az együttes 

védjegy olyan védjegy, amely 

valamely egyesület, köztestület 

vagy egyesülés (a továbbiakban 

együtt: egyesület) tagjainak 

áruit vagy szolgáltatásait 

különbözteti meg mások áruitól 

vagy szolgáltatásaitól, az 

együttes védjeggyel megjelölt 

áruk vagy szolgáltatások 

minősége, származása vagy 

egyéb tulajdonsága alapján.

Bárki használhatja, akinek a 

tulajdonos megengedi

Azok jogosultak, akik tanúsítás 

alapján megfelelnek a 

szabályzatnak

Az egyesület és tagjai 

jogosultak a használatra

Odaítélésről, használatról szóló 

szabályzatot a SZTNH-hoz nem 

kell benyújtani, mert 

egyszerűsége miatt elvileg nem 

is kell készíteni

Odaítélésről, használatról szóló 

szabályzatot be kell nyújtani a 

SZTNH-hoz

Odaítélésről, használatról szóló 

szabályzatot be kell nyújtani a 

SZTNH-hoz



A térségi, táj-jellegű minősítés alapvető 

dokumentumai

• Általános működési szabályzat

• Egyedi jelleget meghatározó kötelezettségek - szakma 

specifikus termékleírások, szabályzatok

• Védjegy használatra vonatkozó dokumentumok – licencia 

szerződés

• Tájékoztatási kötelezettség alá eső dokumentumok  -

adatlapok



Térségi, táj jellegű (helyi) minősítés 

folyamata
• A védjegy használati jog pályázat minősítés folyamata vázlatosan

• Minősítés iránti igény jelzése

• Minősítési eljárás elindítása

• I. adatlap kitöltése általános szabályzat információinak megfelelően

• I. adatlap ellenőrzése

• II. szakma specifikus adatlap kitöltése

• II. szakma specifikus adatlap ellenőrzése

• Minősítő ellenőrzés

• Helyszíni szemrevételezés

• Minősítés

• Éltető Balaton-felvidék - Térségi Védjegy Tanács ülésén 
védjegyhasználatot elbíráló döntés meghozatala

• Éltető Balaton-felvidékért Egyesület elnökségi ülésén a 
védjegyhasználati döntés elfogadása, a védjegyhasználati jog biztosítása

• Évente felülvizsgálati ellenőrzés

• 5 évente teljes körű minősítő ellenőrzés

• Rendkívüli ellenőrzés



Mit vizsgálunk a nemzeti minősítés 

során? - 37 db. indikátor  

Térség

•Van-e a térségnek társadalmi, 
kulturális, természeti vagy 
történelmi identitása, amire a térségi 
védjegy alapul?

Fejlesztési stratégia

• A helyi fejlesztési terv stratégiailag 
fontos részének tekinthető-e a 
térségi védjegy?

A Térségi Védjegy Minősége

• A térségi védjegy Általános 
Szabályzata megfelel A Vidék 
Minősége európai védjegy 
szabályozásának?

A Védjegy használata

• Hogyan történik a jelentkezők 
minősítése? A jelentkezők kapnak-e 
szakmai támogatást?

Társadalmi 
felelősségvállalás

• A védjegy viselői szerveznek-e 
rendezvényeket a helyi kultúra és 
közösségi összetartozás erősítése 
érdekében?

Együttműködés és 
szolidaritás

• Vannak-e a védjegyhez kapcsolódó 
szektorok és szereplők közötti 
együttműködést erősítő 
tevékenységek?



Nemzeti, nemzetközi minősítés lépései

6. Értékelés lezárása

5. Műhelymunka
Minősítő Intézet és a Térségi védjegy tulajdonosának közös műhelymunkája a helyi szereplők bevonásával 

4. Összefoglaló értékelés 
Minősítő Intézet

3. Helyszíni látogatás
Minősítő Intézet munkatársainak személyes látogatása a térségbe

2. Minőségfejlesztési kérdőív kitöltése

Térségi védjegy tulajdonosa

1. Előzetes minősítési  kérdőív kitöltése
Térségi védjegy tulajdonosa



Előzetes nemzeti, nemzetközi minősítés
ELŐZETES MINŐSÍTÉSI INDIKÁTOROK

A térség jellege

A térség kiterjedése

A térség vidéki jellege

Létezik 8 évnél frissebb helyzetfelmérés

Létezik stratégiai terv

A védjegy regisztrálva van

Létezik Általános Szabályzat

Létezik és működik térségi minősítési eljárásrend és 

intézmény

A környezet és helyi társadalom jó állapota

A védjegyet több gazdasági szektorban is használják



Minőségfejlesztés

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI INDIKÁTOROK

A helyi fejlesztési tervről

IdentitásM

Társadalmi részvételen alapuló helyi fejlesztési terv

Végez-e a Helyi Vidékfejlesztési Szervezet önértékelést a helyi fejlesztési terv 

megvalósítása során

A térségi védjegy a helyi fejlesztési terv és gyakorlat fontos része

Állami és magánszektor együttműködése

A helyi fejlesztési terv és tevékenység népszerűsítése, belső marketing

Esélyegyenlőség és társadalmi kohézióM

A Térségi Védjegyről

A térségi védjegy Általános Szabályzata megfelelő A Vidék Minősége európai 

védjegy szabályzatának

Szakértői támogatásM

A Védjegy Tanács reprezentativitása és demokratikus partnerségi alapon való 

működéseM

Létezik megfelelő Speciális Szabályzat minden védjeggyel rendelkező termékre 

és szolgáltatásra

A Speciális Szabályzatok elkészítésének a módja

Megfelelő Arculati Kézikönyv



A Térségi Védjegy használatáról

A térségi védjegy odaítéléséről, a helyi minősítési folyamatról

A védjegyet használók milyen mértékben felelnek meg a Speciális Szabályzat 

előírásainak

Ellenőrzés és önértékelés

Grafikus elemek megfelelő használata

A térségi védjegy belső marketingje

A térségi védjegy külső marketingje

A környezeti és társadalmi felelősségvállalásról

Kulturális kezdeményezések

A természeti és épített értékek védelme, fejlesztése

A Speciális Szabályzatok három minőségi követelménye

Együttműködésről, társadalmi érzékenységről és szektorok összefogásáról

Ágazatok közötti együttműködésM

Hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásaM

A védjegyhez kapcsolódó helyi identitás, szolidáris magatartás és együttműködési 

készségM

Új szereplők bevonásának hatékonysága 

Az új fogyasztói igényekre adott válaszM

Minőségfejlesztés



Közös lépések a csatlakozás felé

1. Az érdeklődési szándék jelzése a Magyar Vidék 

Minősége Védjegy Egyesület alábbi tagjainál:

• Márta Attila – elnök: 30/320-7225

• dr.  Nemes Gusztáv – alelnök: 20/397-3953

• Hutvágnerné Kasper Judit: 20/310-2748

• Páliné Keller Csilla: 20/779-7094

• Szabados Zsuzsanna: 70/453-5296



Közös lépések a csatlakozás felé

2.   Az adott térség eddigi a témával kapcsolatos előrelépései:

Mi van már meg, mi hiányzik?

A folyamat során hol voltak társadalmasítási, közösségépítő, hálózatépítő 
jellegű tevékenységek?

A logó védjegyként funkcionál-e?

Ki használhatja? Kik használják?

Van-e mögötte minősítési rendszer? 

A minősítési rendszer mennyiben illeszkedik a vidék minősége 
védjegyrendszerben alkalmazott alapelvekhez, eddigi szabályozásokhoz?

A nemzeti minősítési eljárás kötelezően teljesítendő kritériumainak megfelel-e?

Mennyiben felelhet meg a térség a nem kötelezően teljesítendő 
kritériumoknak?

Van-e jelenleg olyan szervezet, akik fel tudják vállalni a védjegy kialakítással, 
márkaépítéssel kapcsolatos koordinációt (non-profit jelleg)?

Akar-e, tud-e a térség/közösség pénzt, időt, kapacitást áldozni a bevezetésre, 
minősítésre, közös marketingre rövid, közép és hosszú távon?



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

Eredményekben gazdag együttműködést kívánunk! 


