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Figyelem! Szerzői jogvédelem alatt álló dokumentum. Az 
anyag részben vagy egészben történő közlése, másolása vagy 
módosítása kizárólag az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési 
Egyesület külön engedélyének birtokában lehetséges. 

 
 
 

 

   



 

   
 

 
I. Bevezetés 
 

A térségi vidék minőségét szimbolizáló „ Alpokalja-Fertő táj” védjegy kézműves termékekre 
vonatkozó szakma specifikus szabályzatát az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 2014. 
…………………-én fogadta el. 
 
A térségi vidék minőségét szimbolizáló védjegy kizárólag az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési 
Egyesület illetékességi területéhez tartozó 39 településről származó termékek és szolgáltatások 
különleges, helyi sajátosságokat tükröző minőségi megjelölésére szolgál. 
 
Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület úgy döntött, hogy létrehoz egy helyi 
védjegyrendszert az európai szintű közös európai területi „A Vidék Minősége” védjegyhez, mint 
ernyővédjegyhez kapcsolódással. Az Európai Területi Védjegy tulajdonosa az Európai Területi 
Minőség Védjegy Szövetség. 

 
A vidék minőségét szimbolizáló „Alpokalja-Fertő táj” területi védjegy bevezetésének célja a helyi 

kézműves termékek (ide értve a kézműves kozmetikumokat is) előállítása terén az Általános 

szabályzatban megfogalmazott célokkal megegyezően: 

- az Alpokalja-Fertő táj 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 szakma specifikus szabályzat alapja az „ Alpokalja-Fertő táj” védjegy általános szabályzata, 
amely az összes szakma specifikus szabályzatot átfogó alapokat fekteti le. 
 
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 tevékenység végzéséhez.  
 

II. A minősítésbe bevonható szolgáltatók köre 
 

- kézműves terméket előállítók (ide értve a kézművességgel előállított nem 
élelmiszer típusú termékeket is) 

- képzőművészeti alkotók 
- népművészeti alkotók 
- iparművészeti alkotók 

 
III.  Az Általános szabályzatban lefektetett alapelvek, melyeknek minden 

hálózatunkhoz csatlakozó tagnak szükséges megfelelnie:  
 

III.1. A vidéki térségek minőségét szimbolizáló védjegyet azok a magánszemélyek, 
vállalkozások, intézmények és szervezetek használhatják, melyek székhelye, 
telephelye az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén 
található (Csak az kaphatja meg a védjegyet, aki kimondottan a 39 település1 

                                                           
1
 Az érintett települések: 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 



 

   
 

egyikén állítja elő a termékét, alkotását, és az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési 
Egyesület minősített hálózati tagjává válnak.2  

III.2. A védjegy logóját minden minősített terméken, szolgáltatáson feltünteti, 
amennyiben lehetősége van, saját kommunikációs felületein is megjelenési 
lehetőséget biztosít a logónak.(pl. saját honlapján..stb.) 

III.3. A vidéki térség minőségét szimbolizáló védjegyet használó magánszemély, 
vállalkozás, intézmény vagy szervezet működése megfelel az adott szolgáltatásra 
vonatkozó hatályos jogszabályoknak, előírásoknak. 

III.4. A vidéki térség minőségét szimbolizáló védjegyet 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 bekapcsolódik a hálózati tagok szakmai előrehaladását 
szolgáló tanulmányutakba, közös tanulási alkalmakba, közös vásári 
megjelenésekbe.  

III.5. Az alapanyagok - amennyiben fellelhetőek és minőségileg megfelelnek – a 
térségből származnak. 

 
IV.  A szakma specifikus szabályzat alapvető feltételei, elvárásai: 

 
A védjegyet igénylőnek/használónak az alábbi kritériumok közül minimum 5 
teljesítése kötelező: 
 
A kézműves/alkotó által létrehozott termék, alkotás 

1. mások által nem megismételhető 
2. egyedi stílusjegyeket hordoz 
3. alapanyaga jellemzően természetes eredetű 

A kézműves/alkotó 
4. szakmai végzettséggel, vagy minimum 2 évi szakmai tapasztalattal vagy 

minősítéssel rendelkezik 
5. tevékenységét kiállításokon is bemutatja 
6. önképző tevékenységet is folytat 
7. helyi hagyományoknak megfelelően készíti a termékeit 
8. tudását játszóház, képzés egyéb bemutató foglalkozás, tábor alkalmával 

továbbadja  
A kézműves kozmetikumok esetén  

1. a gyártás folyamata, előállítása feleljen meg a jogszabályi követelményeknek 
2. a kozmetikumok tartósítására csak a biokontroll és az Ecocert által elfogadott 

tartósítószerek alkalmazhatók  
 

V. Változtatások 
A jelen helyi kézműves termékek előállítására vonatkozó szakma specifikus szabályzatot 
az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület taggyűlésének felhatalmazása alapján az 
egyesület elnöksége is módosíthatja a Térségi Védjegy Tanács javaslata szerint. A 
szavazás minden esetben egyszerű többség elve mentén érvényes. 

 
 
Fertőszéplak, 2014. november 10. 
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 Hálózati tagságot létrehozó Együttműködési Megállapodás aláírásával. 


