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BEVEZETÉS

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület úgy döntött, hogy létrehoz egy helyi véd-
jegyrendszert, oly módon, hogy az európai szintű közös európai területi „A Vidék Minősége” 
védjegyhez, mint ernyővédjegyhez kapcsolódhasson. Ez biztosíthatja hosszú távon, európai 
szinten azt a kritikus tömeget, ami a fogyasztókhoz való jobb eljutást eredményezi, és lecsök-
kenti az ügyintézéshez és a reklámhoz szükséges költségeket, melyek elengedhetetlenek az 
erre irányuló nemzetközi program európai területi szintű kivitelezéséhez és sikerességéhez.

A VÉDJEGY 

A térségi jellegű, a vidék minőségét szimbo-
lizáló „Alpok alja-Fertő táj” védjegyet azok a 
vállalkozások, szervezetek, intézmények hasz-
nálhatják, akik a térségi minősítési rendszer 
alapján megfelelnek és a minősítés alapdoku-
mentumainak megfelelően a Térségi Védjegy 
Tanácsa a használati jogot számára biztosítot-
ta. A fentiekből kifolyólag a két védjegy külön-
böző területi egységet szimbolizál ugyan, de 
együttesen alkalmazandó.

A TÉRSÉGI LOGÓNK ALKALMAZÁSÁNAK MÓDJAI, LEHETŐSÉGEI:

HELYI 
ÉLELMISZER

TURIZMUS 
VENDÉGLÁTÁS

KÉZMŰVES 
TERMÉKEK

ÉPÍTETT ÉS 
EGYÉB ÖRÖKSÉGEK
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KIK HASZNÁLHATJÁK? 

A „Vidék Minősége Alpokalja-Fertő táj” védjegyet csak azok a termelők, kézművesek, művé-
szek, vendéglátók, turisztikai szolgáltatók és örökséget működtetők nyerik el, akik élen járnak 
a környezettudatos szolgáltatások terén, kiváló minőségben nyújtják azt, betartják az esély-
egyenlőségi elveket, társadalmi és szociális felelősségvállalásuk segíti az Alpokalja-Fertő táj 
településeinek, termelőinek is fejlődését.

1. ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK:
Pl. gyümölcs, gyümölcslé, bor, tojás, aszalvány, sava-
nyúság, zöldség, tészta, szörp, tejtermék, lekvár, pálin-
ka, gyógynövény, gabona féle, pékáru, sütemény, hús, 
húskészít mény, ecet, zöld lé, fűszerek, dió, édesség, méz, 
zöldségkrémek.

2. KÉZMŰVES TERMÉKEK:
Pl. bútor, ékszer, fafaragás, cirokseprű, kerámia, szőttes, 
textil, fonott árú, csuhéárú, fémtárgyak, eszközök, kések, 
hímes tojás, nemez, gyapjú, bőr, szőrmetermékek, ke-
mence, kályha, kerti virág különlegességek, szaporító-
anyag, textilkészítő, likőrök, illóolajok, olajok, kozmetiku-
mok (pl. levendulás krémek), játékok, szappan, papíripari 
termékek, szálasanyagból készült alkotások, vesszőfonott 
tárgyak, faragott tárgyak, alkotások, famunkák, csuhé-
munkák, stb.

3. SZOLGÁLTATÁSOK:
Pl. turisztikai szálláshelyek, éttermek, idegenvezetők, ká-
vézók, kiállítótér üzemeltetők, egyéb agroturisztikai és 
szabadidős szolgáltatók, stb.

4. ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK: 
Pl. falvak, történelmi településközpontok, múzeumok 
vagy látogatóközpontok, kulturális események, templo-
mok, kastélyok, malmok, természeti örökségek, értékek, 
stb.
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A VÉDJEGY SZERVEZETI RENDSZERE

A VÉDJEGY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE TÉRSÉGÜNKBEN

VÉDJEGY RENDSZER EGY MINTA TÉRSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

ÁLTALÁNOS 
KOORDINÁCIÓ

NEMZETENKÉNTI
ÉRTÉKELŐ
SZERVEZET(EK)

Magyar
Vidék

Minősége
Védjegy

Egyesület

Nemzeti 
Vidék

Minősége
Védjegy

Egyesület

Nemzeti 
Vidék

Minősége
Védjegy

Egyesület

Nemzeti 
Vidék

Minősége
Védjegy

Egyesület

Európai Térségi Vidék Minősége
Védjegy Szövetség - Egyesület

ALPOKALJA-FERTŐ TÁJ VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
(védjegy tulajdonosa)

VÉDJEGY TANÁCS
1-1 SZAKMACSOPORT DELEGÁLTJA + AZ EGYESÜLET 

MUNKASZERVEZETÉNEK 1 DELEGÁLTJA

Helyi élelmiszer 
szakmacsoport

Hálózati
tag

Hálózati
tag

Hálózati
tag

Hálózati
tag

Hálózati
tag

Hálózati
tag

Hálózati
tag

Hálózati
tag

Helyi turizmus, 
vendéglátás 

szakmacsoport

Kézművesség,  
kisiparosság 

szakmacsoport

Épített és kulturá-
lis örökségek

szakmacsoport
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A VÉDJEGY TANÁCS

Az egyes hálózati tagokból álló szakmacsoportok 2 évre választják 
maguk közül a Térségi Védjegy Tanács tagjává váló delegáltat. A Véd-
jegy Tanács tagja 1 fővel az Egyesület munkaszervezet vezetője.

A védjegy tanács felel az egyes szektorok szakmai munkájáért, és ve-
zeti a minősítéseket. 

ÉLELMISZER
SOM BRIGITTA

KÉZMŰVESSÉG
BARKÓ PÉTER

TURIZMUS
HOSPELY KÁROLYNÉ 

KLÁRI

ÖRÖKSÉG
VIZI ISTVÁN GYÖRGY

Az ambiciózus fiatal hölgy 

é d e s a p j a ,  S o m J á n o s 

nyomdokaiba lépve viszi 

tovább a hegykői zöldség-

termesztők évszázadokra 

visszanyúló tradicionális 

életvitelét. Törékeny lány 

létére magabiztos kézzel 

segít családi vállalkozásuk 

vezetésében, amire rend-

kívül büszke édesapja.

A családfő a lányukról el-

nevezett Réka Szappan-

műhely családi vállalkozás 

révén került kapcsolatba 

a Védjegy programmal . 

Kecske tejből készített, illó-

olajokkal gazdagított szap-

panjaik számos problé-

más bőr típusra jelen tenek 

természetes , k íméletes 

meg oldást.

Ha valakinek volt már le-

hetősége a Tornácos ház-

ban megszállni, biztosan 

összefutott a panzió házi-

asszonyával, aki közvetlen 

és kedves személyiségével 

azonnal megnyeri az em-

berek rokonszenvét. Kifino-

mult ízlését tükrözi a panzió 

egyszerű és egyben még-

is gyönyörű berendezése, 

mely a helyi népművészeti 

hagyományokat őrzi.

A fertődi Esterházy-kas-

télyegyüttest működtető 

Eszterháza Kulturális, Ku-

tató és Fesztiválközpont 

marketing- és turisztikai 

igazgatója. Új munkaköré-

ben azt tartja legfontosabb 

célkitűzésének, hogy az Es-

terházy-kastélyegyüttes a 

nemzetközi örökségturiz-

mus egyik jelentős hely-

színévé váljon. 
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A VÉDJEGY AZ ALÁBBI SZAKMASPECIFIKUS CSOPORTOKBÓL ÁLL

Helyi épített és  
kulturális örökségek 

A múlt örökségei, 
a jövő értékei...

Helyi 
termékeink  

A valódi ízek élménye…

Helyi turizmus,  
vendéglátás

Az egészséges és 
aktív feltöltődésért... 

Helyi kézműves 
termékek

Értéket teremtő kezek 
munkái...

HELYI ÉLELMISZER 
ELŐÁLLÍTÓK

HELYI TURIZMUS, 
VENDÉGLÁTÁS

KÉZMŰVESSÉG, 
KISIPAROSSÁG

ÉPÍTETT ÉS KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉGEK

Több, mint örökség, mert az Alpok-
alja- Fertő táj kiemelkedően gazdag 
épített, táji és kulturális örökségek-
ben. A táj megannyi hírös család 
történetét suttogja, a régmúlt ha-
gyományok máig élő tárgyi, zenei, 
irodalmi hagyatéka vesz körül ben-
nünket közvetlen környezetünkben.

Több, mint élelmiszer, mert az 
Alpokalja- Fertő táj vállalkozói-
nak környezettudatos munká-
ja, társadalmi felelősségvállalása 
és együttműködése garantálja, 
hogy a legjobb minőségű vidéki 
termék kerüljön az Ön asztalára!

Az Alpokalja Fertő táj térsége a 
műemlékek, szellemi örökségek 
paradicsoma. Ezt az örökséget 
minden felelősségével számos 
kastély, tájház, alkotóház, kiállí-
tó tér, egyházi létesítmény őrzi 
az utókor számára. Hálózatunk 
tagjaival megismerkedve olyan 
helyeken járhat, ahol a múlt ak-
tív részesévé válhat.- Gazdag 
épített és szellemi örökségünk, 
változatos programjaink segít-
ségével mind a 39 településün-
kön talál tartalmas időtöltést a 
vendég, és helyi lakos egyaránt.

Több száz évre visszanyúló kultú-
rája van az élelmiszer előállításnak 
nálunk. A zöldségek, gyümölcsök, 
húsok, sajtok, péksütemények, 
mézek és cukrászáruk mindig 
is közkedvelt termékek voltak. 
A Fertő táj legelőin számos gulya, 
csorda legelt évszázadokon át, 
és manapság újra egyre több. 
A térségi termelők, tenyésztők 
ápolják a régi hagyományokat, 
régi receptek és új eljárások 
alapján egyaránt dolgoznak, 
hogy az Önök asztalára a leg-
jobb minőség kerülhessen. 

Az Alpokalja és a Fertő táj az 
aktív túrázók paradicsoma. A 
teljes térséget behálózó kijelölt 
és épített kerékpárutak, za-
rándokutak, bakancsos, lovas 
és vízi túraútvonalak számos 
programmal kecsegtetik az ide 
érkezőket. A Világörökség részét 
is képező fertődi Eszterházy 
kastély Kelet és Nyugat határán 
épült: maga a főépület a francia 
kastélyépítészet legkeletebbre 
merészkedő képviselője; a Fertő-
tó viszont, amelynek mocsarai 
között az eredeti vadászkas-
télyt felépítették, egész Eurázsia 
legnyugatibb sztyeppei tava.

A több száz éve értéket teremtő 
kezek munkái mindennapjaink 
életminőségét határozzák meg. 
Legyen az kézműves kozmetikai 
készítmény, vagy hímzéssel készí-
tett lakberendezési tárgy, a tájról 
készült festmény, fotó, vagy annak 
múltja által ihletett szobrász remek, 
vagy faipari alkotás, mind életünk, 
közvetlen környezetünk része. 
Kézműveseink, művészeink, kisipa-
rosaink ápolják a régi hagyomá-
nyokat, régi és új eljárások alapján 
egyaránt dolgoznak, hogy az Önök 
otthonába, közvetlen környezeté-
be a legautentikusabb használati 
és dísztárgyak kerülhessen. 

Több, mint turizmus, mert az Alpok-
alja- Fertő táj vendéglátói és turisz-
tikai szolgáltatói elkötelezettek a táj-
ba illeszkedő, hagyományokra épülő 
turisztikai fejlesztések, a szociális 
és társadalmi felelősségvállalás, az 
esélyegyenlőség biztosítása mellett. 
Vendéglátóink együttműködése 
garantálja, hogy a legjobb minőségű 
vidéki szolgáltatásban legyen része!

Több, mint kézművesség, mert 
az Alpokalja- Fertő táj vállalko-
zóinak, művészeinek környe-
zettudatos munkája, társadalmi 
felelősségvállalása és együtt-
működése garantálja, hogy a 
legjobb minőségű vidéki termék 
kerüljön az Ön otthonába!
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MELY TELEPÜLÉSEK TARTOZNAK „A VIDÉK MINŐSÉGE – ALPOKALJA FERTŐ TÁJ”
VÉDJEGY HATÓKÖRE ALÁ?

Fertő tó

Hegykő

Nagylózs

Zsira
Gyalóka

Egyházasfalu

Répcevis

Szakony

Und

Völcsej

Sopronhorpács

Röjtökmuzsaj

Csapod

Pusztacsalád

Iván

Sopronkövesd

Lövő

Nemeskér

Újkér

Pereszteg

Pinnye

Ebergőc

Nagycenk

Kópháza
Harka

Balf

Fertőboz

Fertőhomok

Hidegség

Ágfalva SOPRON

WIEN

GYŐR
BUDAPEST

Fertőd

Sarród

Fertőszéplak

Fertőszentmiklós

Petőháza

Fertőendréd
Agyagosszergény

84

85

85

Csáfordjánosfa

Csér

Répceszemere

Fertőrákos

KŐSZEG
SZOMBATHELY

Ágfalva, 
Agyagosszergény,
Csáfordjánosfa,
Csapod, 
Csér, 
Ebergőc, 
Egyházasfalu, 
Fertőboz,
Fertőd, 
Fertőendréd, 
Fertőhomok, 
Fertőrákos, 
Fertőszentmiklós, 

Fertőszéplak, 
Gyalóka, 
Harka, 
Hegykő, 
Hidegség, 
Iván, 
Kópháza, 
Lövő, 
Nagycenk, 
Nagylózs, 
Nemeskér, 
Pereszteg, 
Petőháza, 

Pinnye, 
Pusztacsalád, 
Répceszemere, 
Répcevis, 
Röjtökmuzsaj, 
Sarród, 
Sopronhorpács, 
Sopronkövesd, 
Szakony, 
Újkér, 
Und, 
Völcsej, 
Zsira
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MILYEN DOKUMENTUM ÁLTAL
VÁLIK A HÁLÓZAT TAGJÁVÁ?

Amennyiben érdekelné a hálózati munka, úgy telefonon, 
e-mailben, vagy honlapunk elektronikus felületén keresz-
tül is jelezheti csatlakozási szándékát. 
A csoporthoz már a minősítés előtt is lehet önkéntes mó-
don kapcsolódni, és megismerkedni a közösséggel, mun-
kásságunkkal, törekvéseinkkel.

A pozitív minősítést követően az Alpokalja-Fertő táj Vi-
dékfejlesztési Egyesület hálózati együttműködési meg-
állapodást köt az adott termelővel, szolgáltatóval, mely 
megállapodás az alábbi oldalon is elérhető, letölthető: 
http://www.alpokalja-fertotaj.hu/vedjegy

A Vidék Minősége Alpok-
alja-Fertő táj védjegy hasz-
nálatát 2  évre ítéli meg a 
Térségi Védjegy Tanács.
A 2 év leteltét megelőzően 
a Térségi Védjegy Tanács 
megújító/felülvizsgáló jel-
legű minősítést végez. Ez a 
korábbi adatlapok alapján, 
kiegészítő adatlappal törté-
nik, amelyben a vállalkozás 
előrehaladása egyértelmű-
en nyomon követhető.
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1) TANÁCSADÁS MESTERFOKON

• Információszolgáltatás, pályázati tanács adás, marketing tanácsadás – a hálózat közös 
pályázatokon való elindulása esetén részvétel abban

• Bekapcsolódás a térségi Rövid Ellátási Lánc programba, valamint bekapcsolódás a 
Helyi Fejlesztési Stratégia „Vidék Minősége” stratégiai programcsomag megvalósítá-
sába. (ezen két program fejlesztési forrásokat biztosít mind képzés, marketing, mind 
egyéb beruházási elképzelésekhez)

• Érdekképviselet a térségi jellegű együttműködések jegyében

• Levelezési lista kialakítása, folyamatos karbantartása, fenntartása

• Adatbázis kialakítása, karbantartása

MILYEN ELŐNYÖKET BIZTOSÍT 
A VÉDJEGY A HASZNÁLÓKNAK?
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2) EGYEDI ÉS KÖZÖS  
MEG JELENÉSEK 
MESTERFOKON

• Professzionális fotók készí-
tése és egyedi marketing 
elemek (molinó, roll-up, pla-
kát) terveinek rendelkezésre 
bocsátása,  valamint ezek 1-1 
nyomdai példányának bizto-
sítása, melyeket az egyesü-
let készíttet a minősített tag 
számára

• Kültéri védjegyes tábla hasz-
nálata, melyet az egyesület 
készíttet a minősített tag 
számára

• Tanácsadás a tagok egye-
di marketing eszközeinek 
(logo, címke, stb.) megjele-
nését illetően.

• tag által megjelölt szolgálta-
tás/kínálat megjelenítése in-
ternetes felületen (az egye-
sület, és a védjegy program 
érdekében kialakított közös 
videkminosege.hu oldalon)

• Honlapon, információs táb-
lákon, plakátokon, prospek-
tusokban, helyi újságban, 
térségi térképen való megje-
lenési lehetőség biztosítása

• Közös, illetve térségi vásá-
rokon, rendezvényeken való 
csatlakozási, megjelenési le-
hetőség biztosítása

• Értékesítési lehetőségek 
folyamatos felkutatása és 
bevonása

• Minősített értékesítési pon-
tokban való ér tékesíté-
si lehetőség biztosítása 
(pl . Eszterháza múzeum 
shop, Ábrahám Zöldség-
Gyümölcs Boltok, Tornácos 
Ház helyi termék boltja, stb.)

ÁbrahÁm
zöldség & gyümölcs
Fertőszentmiklós

A természet íze, java...

www.videkminosege.hu | www.alpokalja-fertotaj.hu 

a vidék minősége. a valódi érték.

hegykői 
zöldség 
som csalÁd
Évszázados 
egyedi íz Hegykőről!

www.videkminosege.hu | www.alpokalja-fertotaj.hu 

a vidék minősége. a valódi érték.

réka
szappanműhely 
sopronkövesd

A minőség és esztétikum jegyében

www.rekaszappanmuhely.hu

www.videkminosege.hu | www.alpokalja-fertotaj.hu 

a vidék minősége. a valódi érték.



| 11 |

3) KÖZÖS TANULÁS:
ÁGAZATOK KÖZTI PÁRBESZÉD 
LEHETŐSÉGE

• Rendezvények, fórumok szer -
vezése pl.: adventi forgatag 
minden évben, turisztikai ta-
nácskozások, pályázati szemi-
náriumok, gazdafórumok

• Képzések szervezése (akár 
szakmacsoportonkén ti , te-
matikus, a hálózati tagok 
egyéni kérései alap ján, pl . 
csomagolástechni ka, ökológi-
ai gazdálkodás spe ci fikumai)

• Hazai és nemzetközi tanul-
mányutakon való részvétel 
(szakmai tapasztalatcserék 
biztosítása, minden évben 
legalább 1 közös, többnapos 
szakmai tanulmányút szerve-
zése a jó gyakorlatok átvétele 
érdekében)

2014. november 
Adventi Forgatag a fertőszéplaki Széchényi kastélyban

2015. március - Nemzetközi turisztikai fórum

2015. február - Andalúziai tanulmányúton ismerkedtünk meg 
spanyol „Vidék Minősége” védjegyes csoportok munkásságá-
val, gyakorlataival
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HOGYAN ZAJLIK A MINŐSÍTÉS? HOGYAN VÁLHAT A HÁLÓZAT TAGJÁVÁ?
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A HELYSZÍNI MINŐSÍTÉS 

A helyszínre jellemzően a Védjegy Tanács legalább 1 tag-
ja, speciális termék/szolgáltatás esetén 1-1 külsős, bevont 
szakértő, valamint az egyesület munkaszervezetének 1-1 
kollégája vesz részt. 
A helyszíni minősítés előtt személyesen, telefonon egyez-
tetünk időpontot, és a bejárás előtt legalább 10 nappal 
kiküldjük a 
• minősítési vizsgálatot tartalmazó minősítő füzetet, 
• az általános szabályzatot
• a vonatkozó szakmacsoportos szabályzatot, valamint
• az együttműködési megállapodás mintát.

Általánosságban az egyes tevékenységek, szolgáltatások 
végzési jogosultságának ellenőrzéséhez az alábbi doku-
mentációk másolatai szükségesek attól függően, hogy 
melyik releváns a védjegy használatra jelentkezőnél:
• Működési engedély
• Vállalkozói igazolvány
• Alapító okirat
• Őstermelői igazolvány
• Kistermelői igazolvány
• Személyi igazolvány és lakcímkártya
• Együttműködéseket, helyi beszerzési és értékesítési 

kapcsolatokat alátámasztó dokumentumok

A MINŐSÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV 
FŐ FEJEZETEI

 I. Alapadatok

 II. Általános kérdések

 III. Általános alapelveknek való 
megfelelés

 IV. Társadalmi, gazdasági,
  környezeti felelősségvállalás 

 V. Szakmaspecifikus kérdőív
  (releváns részek)

 VI. Nyilatkozat

 VII. Helyszíni szemrevételezés
  megállapításai

SZEKTOR: NÉV:

A HELYSZÍNI BEJÁRÁS IDŐPONTJA:

A HELYSZÍNI BEJÁRÁS HELYE (település, utca, házszám):

A HELYSZÍNI BEJÁRÁSON A VÉDJEGY HÁLÓZAT ÁLTAL RÉSZT VESZNEK:

A HELYSZÍNI BEJÁRÁSON A MINŐSÍTÉSRE JELENTKEZŐ ÁLTAL RÉSZTVEVŐ(K):

A HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE

I. ALAPADATOK
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NÉV:
CÉG NEVE:

MŰKÖDÉSI FORMA
VÁLLALKOZÁS KATEGÓRIÁJA:

VÁLLALKOZÁS SZÉKHELYE (CÍM):

VÁLLALKOZÁS TELEPHELYE(I) (CÍM):

VÁLLALKOZÁS/TEVÉKENYSÉG MŰKÖDÉSÉNEK KEZDETE: 

VÁLLALKOZÁST/TEVÉKENYSÉGET FŐÁLLÁSBAN VAGY MELLÉKÁLLÁSBAN VEZETI/VÉGZI-E:

ADÓSZÁM:

FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA, MÓDJA:

VONALAS ÉS MOBIL TELEFON

E-MAIL:

HONLAP:

FACEBOOK OLDAL:

SKYPE:

ÁLTALÁNOS ADATOK

Adott tevékenység folyatatásához kapcsolódóan milyen jogszabályi feltételeknek szükséges megfelelnie?
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II. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

1. Honnan indult a vállalkozás/tevékenység ötlete? Miért vágott bele?

2. Kérem, mutassa be, hogy milyen termékek/szolgáltatások, amelyek jelenleg elérhetőek Önnél? Adott termék/szol-
gáltatásra vonatkozó kapacitásait határozza meg. (pl. almafa, 9 fajta, 2500 db… stb.)

3. A termék előállításához, szolgáltatása nyújtásához kapcsolódó alapanyagokat honnan szerzi be? 
Amennyiben nem a térségből, ennek mi az oka? Milyen hazai és külföldi kapcsolatrendszerrel rendelkezik a terméke 
előállításához/szolgáltatása nyújtásához kapcsolódóan?

4. Mely termékeket/szolgáltatásokat szeretné/lehetséges a minősítési folyamatba bevonni?

5. Kérem, mutassa be a termékek előállítási/gyártási folyamatának főbb jellemzőit, melyek a fő folyamatok? 
Melyek a szolgáltatás nyújtásának főbb jellemzői, főbb folyamatai? 

6. A jövőben szeretne-e változtatni a gyártási/szolgáltatásnyújtási folyamaton? Ha igen, hogyan, miért?

7. Milyen termék/szolgáltatásfejlesztést tervez a közeljövőben annak érdekében, hogy minősége javulni tudjon? 
(pl. művelési mód váltás, technológiafejlesztés… stb.)

8. Pályázott-e fejlesztési forrásra (pl. ÚSZT, ÚMVP) az elmúlt 5 évben?  Ha igen, mire? Sikeres volt-e?

9. Tervez-e pályázato(ka)t beadni 2015–2020 között? Mire?

10. Jelenleg hol és hogyan értékesíti termékeit/szolgáltatásait?

11. Kérjük, mutassa be a csomagolástechnikáját, a csomagolás módját! Szolgáltató esetében az értékesítési/mar-
keting felületeit! Milyen típusú csomagolás jellemzi a termékét? Milyen méretben? Milyen anyagminőségben? Milyen 
formában?(pl. zacskó, ívpapír, doboz, üveg, stb.) Milyennek tartja a szolgáltatása megjelenítését? Milyen formában, 
eszközökkel jelenik meg a piacon? Milyen reklámhordozói vannak?
Tervezi-e ezek módosítását a jövőben, ha igen, hogyan? Miért?

Tervezi-e ezek módosítását a jövőben, ha igen, hogyan? Miért?

12. Hogyan fogalmazná meg, hogy mitől jobb az Ön terméke/szolgáltatása, mint bárki másé?
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III. ÁLTALÁNOS ALAPELVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS KÉRDŐÍVE

KRITÉRIUM TELJESÜL NEM 
TELJESÜL MEGJEGYZÉS

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési 
Egyesület illetékességi területén találha-
tó (Csak az kaphatja meg a védjegyet, aki 
kimondottan a 39 település egyikén állítja elő a 
termékét, alkotását, vagy maga az alaptermék 
származik a térségből

A védjegy logóját minden minősített termé-
ken, szolgáltatáson feltünteti, amennyiben 
lehetősége van, saját kommunikációs felületein 
is megjelenési lehetőséget biztosít a logónak.
(pl. saját honlapján..stb.)

Működése megfelel az adott szolgáltatás-
ra vonatkozó hatályos jogszabályoknak, 
előírásoknak.

A vidéki térség minőségét szimbolizáló védje-
gyet használó magánszemély vagy vállalkozás 
együttműködik a saját vagy más szektorok 
tagjaival. Részt vesz a Hálózat által évente egy 
alkalommal szervezett egynapos közösségi 
képzésén, és lehetősége szerint bekapcsoló-
dik a hálózati tagok szakmai előrehaladását 
szolgáló tanulmányutakba, közös tanulási 
alkalmakba, közös vásári megjelenésekbe. 

Az alapanyagok - amennyiben fellelhetőek 
és minőségileg megfelelnek – a térségből 
származnak.
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IV. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KÉRDŐÍVE

1. Kérjük, írja le, hogy a saját tevékenységi területén mit tesz azért, hogy óvja, védje környezetét, a táji- és épített kör-
nyezetet, annak harmóniáját! (víz, talaj, levegő, épületek, környezet, tájkép, stb.)

2. Kérjük, írja le, hogy a saját tevékenységi területén mit tesz azért, hogy segítse a helyi lakosok, közösség élet-
feltételeinek, működési lehetőségeinek javítását!
(Munkahelyteremtés, települési, környékbeli munkaerő alkalmazása, munkahelyi vagy más jellegű véradás, civil szer-
vezetek, közösségi programok támogatása, megváltozott munkaképességű munkatárs, pályakezdők, nyugdíj előtt 
állók foglalkoztatása, stb.)
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NYILATKOZAT
 

VIDÉK MINŐSÉGE – ALPOKALJA-FERTŐ TÁJ VÉDJEGY HASZNÁLATÁHOZ

Alulírott ............................................................................................................................................... nyilatkozom, 

• hogy az Vidék Minősége – Alpokalja-Fertő táj védjegy minősítési feltételeit megismertem, 
azokat magamra nézve kötelező érvényűnek tartom; 

• hogy az általam megadott adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Az adatok vál-
tozásáról rendszeresen tájékoztatom a Térségi Védjegy Tanácsot az Alpokalja-Fertő táj 
Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetén keresztül;

• hogy az általam végzett tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi előírásokat betartom, a 
rám vonatkozó higiéniás feltételeknek megfelelek.

Tudomásul veszem, hogy a fenti nyilatkozataim betartásának ellenőrzése érdekében tevékeny-
ségem az Alpokalja-Fertő táj védjegy tekintetében bármikor ellenőrizhető.
Ezzel kapcsolatos ellenőrzésre a védjegy tulajdonosa jogosult.

Adatkezelés
Tudomásul veszem, hogy a védjegy jogosultja az adatlapban a honlap-termelői kártya részen 
megfogalmazott információkon kívül szereplő adatokat, de különösen a termeléstechnológi-
ámra vonatkozó adatokat 3. fél részére hozzájárulásom nélkül nem adja át.

Tudomásul veszem, hogy a védjegy tulajdonosa a cégem/gazdálkodásom és annak terméke-
ire, szolgáltatásaira vonatkozó információkat marketing jelleggel, a térségi kínálatba illesztve 
népszerűsíti. Ennek érdekében ezen adataimat 3. fél részére is átadhatja. 

CÉGSZERŰ ALÁÍRÁSHELYSZÍN, DÁTUM
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HELYSZÍNI SZEMREVÉTELEZÉS IDŐPONTJA:

SZEMREVÉTELEZÉST VÉGEZTE/VÉGEZTÉK:

MEGÁLLAPÍTÁS A HELYSZÍNI SZEMREVÉTELEZÉSSEL KAPCSOLATBAN:

HELYSZÍNI SZEMREVÉTELEZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI

CÉGSZERŰ ALÁÍRÁSHELYSZÍN, DÁTUM



A vidék minősége. A valódi érték.
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KAPCSOLAT A MINŐSÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN: 

Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület

Iroda: 
Fertőszéplak, Széchényi kastély, Védjegy Központ

Tel.: +36-20-7797-094
info@alpokalja-fertotaj.hu

www.alpokalja-fertotaj.hu

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 
AZ EGYESÜLETI OLDALON LETÖLTHETŐEK.


