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I.

Bevezetés:

A térségi vidék minőségét szimbolizáló „Éltető Balaton-felvidék” védjegy kézműves és
kisipari termékekre vonatkozó szakma specifikus szabályzatát az Éltető Balaton-felvidékért
Egyesület 2014. 03. 04-én fogadta el, majd ezt követően a Térségi Védjegy Tanács módosító
javaslata alapján az Egyesület elnöksége 2014. 04. 28-án.
A térségi vidék minőségét szimbolizáló „Éltető Balaton-felvidék” védjegy kizárólag az Éltető
Balaton-felvidék védjegy területi hatóköréhez tartozó településekről származó termékek és
szolgáltatások különleges, helyi sajátosságokat tükröző minőségi megjelölésére szolgál.
Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület úgy döntött, hogy létrehoz egy helyi
védjegyrendszert, oly’ módon, hogy az európai szintű közös európai területi „A Vidék
Minősége” védjegyhez, mint ernyővédjegyhez kapcsolódhasson. Az Európai Területi Védjegy
tulajdonosa az Európai Területi Minőség Védjegy Szövetség.
A térségi, a vidék minőségét szimbolizáló „Éltető Balaton-felvidék” védjegy bevezetésének
célja a helyi kézműves és kisipari termékek (ide értve a kézműves kozmetikumokat is)
előállítása terén az Általános működési szabályzatban megfogalmazott célokkal
megegyezően:




a Balaton-felvidéki kézműves, és kisipari termékek, alkotások összefogott, közös
népszerűsítése, ismertségének, elismertségének, versenyképességének erősítése
szemléletformálás és kulturális örökségeink megóvása, a helyi identitástudat erősítése,
a helyben előállított kézműves, és kisipari termékek, alkotások vásárlói közönségének
bővítése, a tudatos vásárlás és keresletformálás érdekében
foglalkoztatás és alternatív jövedelemszerzési lehetőségek elősegítése

Jelen dokumentum nem tartalmazza a vonatkozó jogszabályok, rendeletek általi előírásokat,
ugyanakkor azok betartását nyilvánvalónak tekintjük. A minősítést igénylőnek erre
vonatkozóan nyilatkoznia kell, és a minősítési folyamat során szemrevételezzük, mivel azok
teljesítése alapkövetelmény az adott kézműves és kisipari tevékenység végzéséhez.
II.

Jelen szakma specifikus szabályzat alapján a minősítésbe bevont szolgáltatók,
vállalkozók

- kézműves terméket előállítók
- képzőművészeti alkotók
- népművészeti alkotók
- iparművészeti alkotók
- egyéb egyedi termékeket előállítók
- kisipari tevékenységet végzők
(ebbe ide értve a kézműves kozmetikumokat előállítókat is)
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III.
III.1.

III.2.

III.3.

IV.

IV.1.
IV.2.

IV.3.

A szakma specifikus szabályzat alapvető feltételei, elvárásai
A vidéki térségek minőségét szimbolizáló védjegyet azok a magánszemélyek,
vállalkozások, intézmények és szervezetek használhatják, melyek székhelye,
telephelye az Általános Működési szabályzat „Területi hatókör” fejezetében
megtalálható települések területén található.
A védjegyet igénylő csak akkor kaphatja meg, illetve használhatja a védjegyet,
ha rendes vagy pártoló tagjai az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületnek,
illetve ezek hiányában éves rendszerességgel védjegy használati díjat fizet.
A vidéki térség minőségét szimbolizáló védjegyet használó magánszemély,
vállalkozás, intézmény vagy szervezet működése megfelel a hatályos
jogszabályoknak, előírásoknak és a Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék
védjegy Általános működési szabályzatában foglaltaknak.
A szakma területre vonatkozó minőséget meghatározó kritériumok
Az alapanyagok - amennyiben fellelhető és minőségileg megfelel – a térségből
származnak.
Csak az kaphatja meg a védjegyet, aki kimondottan a Területi hatókörhöz
tartozó valamely településen állítja elő a termékét, alkotását, vagy maga az
alaptermék származik a térségből.
Az alkotó kézműves egyedi terméket, alkotást is készít.

A védjegyet igénylőnek/használónak az alábbi kritériumok közül minimum 5 teljesítése
kötelező:
A kézműves/alkotó által létrehozott termék, alkotás
IV. 4.
mások által nem megismételhető
IV. 5.
egyedi stílusjegyeket hordoz
IV. 6.
alapanyaga jellemzően természetes eredetű
A kézműves/alkotó
IV. 7. szakmai végzettséggel, vagy minimum 2 évi szakmai tapasztalattal vagy
minősítéssel rendelkezik
IV.8.
tevékenységét kiállításokon is bemutatja
önképző tevékenységet is folytat
IV.9.
helyi hagyományoknak megfelelően készíti a termékeit
tudását játszóház, képzés egyéb bemutató foglalkozás, tábor alkalmával
továbbadja
A kézműves kozmetikumok esetén
IV. 10. a jellemző növényi eredetű alapanyag latin nevét szerepeltetni kell a
csomagoláson.
IV.11.
levendulás termékek esetén a levendula fajtája is szerepel a csomagoláson
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IV.12.

V.

a kozmetikumok tartósítására csak a biokontroll és az Ecocert által elfogadott
tartósítószerek alkalmazhatók
Változtatások

A jelen helyi kézműves termékek előállításra vonatkozó szakma specifikus szabályzatot az
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület taggyűlése felhatalmazása alapján az Egyesület
elnöksége módosíthatja, a Térségi Védjegy Tanács és a Térségi Védjegy Tanács Szakma
Specifikus Bizottságai támogató javaslatára. A szavazás minden esetben egyszerű többség
elve mentén érvényes.
A minősítést kérő a szakma specifikus bizottság döntése alapján, megfelelően alátámasztott
indoklással felmentést kaphat egy-egy elvárt kritérium teljesítése alól.
Sümeg, 2017. 07. 11.
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