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ÉLTETŐ BALATON-FELVIDÉKÉRT  EGYESÜLET

Alakulás: 2008

Tagok: önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek

Fő cél: 59 településen a közösségek, közösségi gondolkodás erősítése, 

a helyi, társadalmi, gazdasági fejlődés támogatása, a helyi termékek, 

szolgáltatások  valamint a turisztikai kínálat minőségi fejlesztése és 

népszerűsítése



Az ÉLTETŐ főbb tevékenységei

• LEADER vidékfejlesztési program koordinálása

– térségi vidékfejlesztési stratégia elkészítése, 

pályázatok kiírása és elbírálása

• Magyar és EU-s pályázati közreműködés

• Együttműködések erősítése a Balaton-felvidéken 

működő vállalkozások, civil szervezetek, 

önkormányzatok között

• A www.balatonfelvidekitura.hu működtetése

• A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék 

védjegy – (www.eltetovedjegy.hu) működtetése

http://balatonfelvidekitura.hu/
http://eltetovedjegy.hu/


• A Rural Qulaity nemzetközi védjegyet 1998-ban hozták létre 

spanyol vidékfejlesztési csoportok

• Mára több EU-s ország tagja

• Magyarország részéről 1 országos egyesület, 4 

vidékfejlesztő csoport, 4 tájegység

Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület

A „Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi 

Közössége KH Egyesület

Mit jelent a nemzetközi és  

nemzeti jelleg?



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.

• 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

• 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 jóval 
magasabb szintű tudatossággal viszi tovább tevékenységét.

• Az ÉLTETŐ 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 (5 millió Ft)

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



Pl. borászok lehetőségei  

• Dobosi Pincészet - Szentantalfa

• Fodorvin Pince - Aszófő

• Ferenc Pince - Tihany

• Lídia Borház - Zánka

• Barátcsuha Borház - Balatonakali

• Palota Pince Kézműves Borászat - Sümeg

• Skrabski Borászat - Balatonudvari

• Dörgicsei Borház - Dörgicse

• Salánki-Családi Borpince és Borgazdaság Kft. - Aszófő

• Gergely Borház - Balatoncsicsó

• Szabó és Fia Borház - Balatoncsicsó

• Hollósy Pince -Tagyon

• Zsuzsanna Borászat - Mencshely

• Liszkay Borkúria - Monoszló

• Gyukli Pince - Balatonfüred

• Mörk András - Mörk Pincészet - Balatonakali

• Hunyady Borház - Sümeg

• Aradi Pince – Tihany



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
• Túraútvonalaink a Balaton-felvidék csodálatos tájait, 

településeit, természeti kincseit, épített emlékeit, látnivalóit 

fogják össze és mutatják be, miközben számtalan élményt 

kínálnak a túrázni, kirándulni, kikapcsolódni vágyóknak.

• Adatbázisunk az egyesületünk tagjaként működő termelők, 

alkotók, vállalkozások, éttermek, borászatok, szálláshelyek 

elérhetőségeit és rövid bemutatását tartalmazza.

• + applikáció

Balaton-

felvidék  

B.felvidék

http://www.balatonfelvidekitura.hu/


• Későbbiekben csomagajánlatok kialakítása, folyamatos 

aktualizálása. www.balatonfelvidekitura.hu

• „Megszerveztük Neked, előre szervezett élmények 

menüpont alatt”

http://www.balatonfelvidekitura.hu/


www.eltetobalatonfelvidek.hu

http://www.eltetobalatonfelvidek.hu/


www.eltetobalatonfelvidek.hu

http://www.eltetobalatonfelvidek.hu/


• Éltető Balaton-

felvidékért Egyesület

• Zsuzsanna Borászat

• Régi Idők Udvara 

Skanzen és Étterem

• Pántlika Pincészet 

• Dobosi Pincészet

• Petendi Pálinkaház 

• Lovasi Pince 

• Fodorvin Családi 

Pincészet

• Rozéterasz



• Éltető Balaton-

felvidékért Egyesület

• Herbaporta – Falusi 

vendégasztal

• Hotel 

Kapitány****superior

• Palota Pince 

Borkereskedés

• Terazza Bisztro Bar

• Vámosi Vendégház



Balaton-felvidék Neked kiadvány

• Átfogó megjelenés egyesületileg

• Minden tagunknak megjelenési lehetőség egyénileg



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! ☺

Eredményekben gazdag együttműködést kívánunk! 


