Együttműködési megállapodás
a Vidék Minősége – Alpokalja-Fertő táj védjegy
hálózatban való részvételről

amely létrejött egyrészt az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület (9444
Fertőszentmiklós, Szt. István u. 20-21.) Adószám: 18987595-1-08, képviseli: Horváth Tibor –
elnök, továbbiakban Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület
Honlapcím: www.alpokalja-fertotaj.hu
Kapcsolattartó iroda elérhetősége:
Fertőszéplak, Széchényi kastély, Védjegy Központ
Tel: 20-7797094, info@alpokalja-fertotaj.hu
Név:
Cím:
Elérhetőség:
Adószám:
Képviselő:
között az alábbi feltételekkel:
1. Általános rendelkezések
Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület „Vidék Minősége - Alpokalja-Fertő táj
védjegy hálózatot” hoz létre és működtet, amelynek képviseletére önállóan jogosult.
Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület közhasznú tevékenységei keretében
ellátja a Hálózat szervezésével, erősítésével, érdekképviseletével, egységes
megjelenítéssel kapcsolatos munkálatokat, tevékenységeket.
A Hálózat célja
Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület úgy döntött, hogy létrehoz egy helyi
védjegyrendszert, 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 lecsökkenti az ügyintézéshez és a reklámhoz szükséges költségeket,
melyek elengedhetetlenek az erre irányuló nemzetközi program európai területi szintű
kivitelezéséhez és sikerességéhez.
Az Európai Területi Védjegy tulajdonosa az Európai Területi Minőség Védjegy Szövetség.
Annak érdekében, hogy az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület által létrehozott,
az Alpokalja- Fertő táj minőségi termékeit, szolgáltatásait, értékeit szimbolizáló
végjegyrendszer bekapcsolásra kerüljön az Európai Területi Védjegy rendszerébe, meg
kell felelnie az Európai Területi Minőség Védjegy Szövetség ide vonatkozó szabályainak.
A védjegy kialakításában együttműködő partnerekkel az alábbi célokat tűztük ki magunk
elé nemzetközi szinten:
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erősítsük a helyi, térségi identitást;
erősítsük ismertségünket, elismertségünket, piaci versenyképességünket. Az
egyéni és kisvállalkozások termékei, szolgáltatási a közös marketing révén
versenyképesebbé váljanak a multinacionális cégek termékei mellett;
jelentsen a védjegy minőséget. A védjegy alá tartozó termékek, szolgáltatások
alapozzák meg, majd erősítsék a vásárlók bizalmát;
a vidéki térségek belső erőforrásaink igénybevétele, hasznosulása folyamatosan
növekedjen;
erősödjenek a térségünkön belüli együttműködések, újak alakuljanak ki;
erősödjön a vásárlók és a termelők, szolgáltatók környezettudatossága;
erősödjön a vásárlók és a termelők, szolgáltatók társadalmi felelősségvállalása;
erősödjön a termékek, szolgáltatások esztétikussága, a helyi erőforrásokra alapuló
élményt tudjunk nyújtani.










A térségi, a vidék minőségét szimbolizáló „Alpokalja-Fertő táj” védjegy bevezetésének
célja:
 a az Alpokalja-Fertő táj termékeinek és szolgáltatásainak összefogott, közös
népszerűsítése,
 a az Alpokalja-Fertő táj társadalmi, gazdasági együttműködéseinek erősítése,
 a az Alpokalja-Fertő táj termékeinek, szolgáltatásainak ismertségének,
elismertségének erősítése,
 a térségi védjegy jelleg miatt a lefedett terület átfogó ismertségének, elismertségének
erősítése, a terület versenyképességének erősítése,
 a termékek, szolgáltatások megjelenésének, minőségének közvetett fejlesztése,
 szemléletformálás, helyi identitástudat erősítése a helyi értékek, termékek,
szolgáltatások vásárlói közönségének bővítése, a kereslet növelése érdekében,
 helyi termékek és szolgáltatások kínálatának, sokféleségének, mennyiségének
növelése,
 foglalkoztatás és alternatív jövedelemszerzési lehetőségek elősegítése.
A Hálózat tagjai
A Hálózatnak tagja lehet bármely, az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület által
lefedett 39 település területén és igény szerint ezen lehatároláson túl a védjegy általános
és rá tekintve releváns szakma specifikus szabályzata szerint pozitív minősítéssel
rendelkező vállalkozói, köz- és civil szférát képviselő szervezet, jogi és természetes
személy egyaránt, aki vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket.
A Hálózat tagjai részére nyújtott szolgáltatások

1. Jelen szerződéssel egyidőben hálózati tag részére egyesület biztosítja a védjegy
használati jogát 2 évre. A 2 év leteltét megelőzően a Térségi Védjegy Tanács
megújító/felülvizsgáló jellegű minősítést végez. Ez a korábbi adatlapok alapján,
kiegészítő adatlappal történik, amelyben a vállalkozás előrehaladása egyértelműen
nyomon követhető.

Hálózati tag köteles a védjegy logóját az arculati kézikönyvben szabályozott módon
minden termékén és szolgáltatásán megjeleníteni.

2. További előnyök biztosítása a hálózati tagoknak:


A szervezet tevékenységének, termékeinek lehetőség szerinti térségi és területi
védjegyhez való kapcsolódásának elősegítése a szabályzatoknak, kritériumoknak való
megfelelés alapján

Az együttműködési megállapodás 4 oldalas.

2/4


















A tag által megjelölt szolgáltatás/kínálat megjelenítése internetes felületen (az egyesület,
és a védjegy program érdekében kialakított közös videkminosege.hu oldalon)
Honlapon, információs táblákon, plakátokon, prospektusokban, helyi újságban, térségi
térképen való megjelenési lehetőség biztosítása
Közös, illetve térségi vásárokon, rendezvényeken való csatlakozási, megjelenési
lehetőség biztosítása
Érdekképviselet a térségi jellegű együttműködések jegyében
Levelezési lista kialakítása, folyamatos karbantartása, fenntartása
Rendezvények, fórumok szervezése
Képzések szervezése (akár szakmacsoportonkénti, tematikus, a hálózati tagok egyéni
kérései alapján)
Hazai és nemzetközi tanulmányutakon való részvétel (szakmai tapasztalatcserék
biztosítása
Adatbázis kialakítása, karbantartása
Információszolgáltatás, pályázati tanácsadás, marketing tanácsadás – a hálózat közös
pályázatokon való elindulása esetén részvétel abban
Értékesítési lehetőségek folyamatos felkutatása és bevonása, valamint lehetővé tétele a
hálózati tagok felé (pl. Eszterháza múzeum shopjai)
Hálózati tagok közti vásárlói közösségben való részvétel, ahol a hálózaton belül 10%-os
kedvezményt biztosítanak a tagok egymásnak
Évente egy egész napos fórum megtartása, ahol a hálózati tagok egymásnak ismertetik
régi és új termékeiket, szolgáltatásaikat
Professzionális fotók készítése és egyedi marketing elemek (molinó, roll-up, plakát)
terveinek rendelkezésre bocsátása, valamint ezek 1-1 nyomdai példányának biztosítása,
melyeket az egyesület készíttet a minősített tag számára
Tanácsadás a tagok egyedi marketing eszközeinek (logo, címke, stb.) megjelenését
illetően.
Kültéri védjegyes tábla használata, melyet az egyesület készíttet a minősített tag számára

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület a fenti szolgáltatásokat közcélú, közhasznú
tevékenységei keretében látja el.
2. ........................................, mint a Hálózat tagja vállalja, hogy






Rendszeresen általános információt szolgáltat rendezvényeiről, tevékenységi köréről,
fejlesztési elképzeléseiről, adatai változásairól
Használja a védjegy lógóját, egyéb marketing elemeket
Együttműködik a hálózat más tagjaival, tevékenységéhez mérten ajánlja termékeiket,
szolgáltatásaikat
Saját honlapján megjeleníti Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület védjegy logóját
(aktív linkként a térségi védjegy hírek menüre)
Tevékenységi területén helyet biztosít az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület
Védjegy Hálózat tagjai részére, tevékenységükkel kapcsolatos
információs anyag
elhelyezésére

3. A Hálózati tagdíj
Együttműködő felek rögzítik, hogy a Hálózat tagjai hálózati tagdíjat fizetnek, amelynek értéke
20.000,-Ft/év, amelyet először a csatlakozási szerződés aláírásától számított 8 napon belül az
egyesület a RAJKA Takarékszövetkezetnél vezetett 59500382-11061827 számú bankszámlájára
kell befizetni. Ezt követően az éves tagdíjat a következő tagsági év megkezdésétől számított 2
hónapon belül kell teljesíteni.

Az együttműködési megállapodás 4 oldalas.

3/4

4. Az együttműködési megállapodás hatálya
A Felek jelen megállapodást határozott időre 5 évre kötik. A Felek a megállapodást a határozott
idő lejárta előtt 3 hónappal áttekintik és döntenek a megállapodás időbeli hatályának esteleges
meghosszabbításáról.
Jelen együttműködési megállapodás megszűnik
 a határozott idő lejártával, amennyiben azt megelőzően a felek a meghosszabbításról
nem döntenek
 ha a felek bármelyike jogutód nélkül megszűnik
 ha a Felek a bármelyike a megállapodást felmondja.
Az együttműködési megállapodást bármelyik fél, 3 hónapos felmondási határidővel írásban
felmondhatja.
A jelen együttműködési megállapodásban nem részletezett kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
Felek az együttműködési megállapodást, annak elolvasása és közös értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.
Jelen megállapodás készült három megegyező példányban.
Fertőszentmiklós, 2016.

………………………………….…
………….……………………………
Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület
Horváth Tibor – elnök
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