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I.
A Product of Kukkonia regionális minőségi védjegy

Regionális minőségi védjeggyel olyan szolgáltatások és termékek jelölhetők meg,
amelyek az adott régióra jellemzőek, a régió hagyományait, kultúráját tükrözik.
A  védjegy szavatolja a megjelölt termékek eredetét, minőségét, egyediségét.
A regionális minőségi védjegy hasznos eszköze a régió fejlesztésének, a régióban
tevékenykedő termelők összefogásának és együttműködésének, ugyanakkor
komplex marketingtevékenységet is jelent. A  helyi termelők számára ez az
egységes marketing előnyös, mert jóval hatékonyabb és kevésbé költséges,
mintha termékeiket külön-külön népszerűsítenék. A megjelölt termékek egyúttal
garanciát is jelentenek a  fogyasztónak, hogy a védjeggyel ellátott termék vagy
szolgáltatás jó minőségű és az adott régióból származik. 

A Product of Kukkonia regionális minőségi védjegy a Kukkonia területfejlesztési
projekt részeként keletkezett a 
• regionális termékek (élelmiszeripari termékek, kézműves tárgyak), 
• szolgáltatások (éttermek, hotelek, egyéb idegenforgalmi szolgáltatások, ren-

dezvények, sportesemények, múzeumok) jelölésére. 

A védjegy használatának a célja a  csallóközi régió (Kukkónia) és a  tájegység
értékeinek népszerűsítése, gazdaságának és turizmusának fejlesztése, a régió jel-
legzetességeinek, hagyományainak megőrzése, és nem utolsósorban minőségi
termékek és szolgáltatások propagálása.

II. 
A  védjegy logója

A Kukkonia Polgári Társulás logójában szereplő tavirózsa vagy tündérrózsa
a  Product of Kukkonia védjegynek is alapmotívuma. A néphagyomány szerint
a Csallóközt hajdan tündérek lakták, közülük Tündér Rózsika tavirózsa alakjában
örökre a csallóköziekkel maradt. Ezt szimbolizálja a logó.
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III.
A védjegy használata 

A Product of Kukkonia védjegyet csak a csallóközi régióban készült, meghatározott
követelmények alapján kiválasztott termékek, regionális rendezvények, szolgáltatások,
a csallóközi régióban működő vendéglátó-ipari egységek kaphatják meg.

IV.
A helyi termelők

A követelmények a következők:
• a bejegyzett cég vagy vállalkozói engedéllyel működő termelő, gyártó székhelye

a Csallóközben található,
• a termék legalább 65%-ban helyi alapanyagokat tartalmaz, ugyanakkor nem

tartalmaz mesterséges adalékokat, ízfokozókat és tartósítószereket,
• a termék helyi és/vagy hagyományos recept alapján készült (pl. helyi, családi

tradíció alapján),
• a termék előállításának nincs negatív hatása a környezetre,
• a termék gyártása során betartják a megfelelő higiéniai előírásokat (higiéniai

engedély),
• a termék megfelel a Szlovák Köztársaság törvényeinek és szabályainak.

A Kukkonia Polgári Társulás kötelezi magát, hogy 
• weboldalán feltünteti a védjegy használóinak névsorát és adatait (elérhetőség,

rövid ismertetés, fénykép), 
• közzéteszi a védjeggyel ellátott termékek leírását, elérhetőségét (hol vásárolható

meg a termék),
• propagálja a védjeggyel ellátott termékeket, 
• Product of Kukkonia termékkatalógust készít (benne a  védjeggyel ellátott

termékek leírása, a termelők elérhetősége),
• terjeszti a Product of Kukkonia termékkatalógust,
• biztosítja a www.kukkonia.sk weboldal népszerűsítésével a komplex marketinget,  
• biztosít 100 db, ragasztható Product of Kukkonia védjegyet a helyi termelő

számára,
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• átadja a Product of Kukkonia védjegy grafikai anyagát további védjegy nyom-
tatására (nyomdai előkészület, a papír pontos meghatározása), 

• bemutatja a védjegyet használó helyi termelőt (egy rövid riport keretében) 
a www.parameter.sk portálon,

• a társulás a tervezett online boltján (webshop) propagálja a védjeggyel ellátott
termékeket.

V. 
A szolgáltatók

A helyi szolgáltatók propagálása a www.kukkonia.sk weboldalon
Az idegenforgalom fejlesztése sokkal hatékonyabb, ha a régió iránt érdeklődők
egy helyen megtalálják az összes információt. A társulás ezért megalkotta 
a www.kukkonia.sk weboldalt, amelyen adatbázist szeretne kialakítani, és bemutatni
a helyi szolgáltatásokat. A védjegy igénylésének előfeltétele, hogy a szolgáltatás
már szerepeljen a www.kukkonia.sk weboldalon. A védjegy igénylésének további
feltételeit a  Kukkonia Polgári Társulás az adatbázis kialakítása után közzéteszi 
a weboldalán. 

A tájegység szolgáltatói (éttermek, hotelek, egyéb szolgáltatók) az alábbi köve-
telmények teljesítése után kerülhetnek fel a www.kukkonia.sk weboldalra:
• Éttermek esetében:

– helyi alapanyagokat használnak fel,
– az étterem étlapján – Kukkonia-logóval jelölve – mindig szerepel egy

jellegzetes csallóközi étel,
– propagációs anyagot vagy katalógust kínálnak a helyi kistermelőkről.

A társulás biztosítja a regionális étterem szakácsainak ingyenes továbbképzését,
melynek fő célkitűzése a regionális alapanyagok használatára való ösztönzés.
• A szállásadók esetében:

– regionális fakultatív program kínálata a vendégek számára, együttműködés
a helyi szolgáltatókkal,

– amennyiben a  hotel saját étteremmel rendelkezik, a társulás biztosítja 
a szakácsok ingyenes továbbképzését,  
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– az étterem étlapján – Kukkonia-logóval jelölve – mindig szerepel egy
jellegzetes csallóközi étel,

– amennyiben nincs saját étterme, együttműködik legalább egy helyi étte-
remmel,

– propagációs anyagot (Product of Kukkonia katalógus) kínál a helyi terme-
lőkről,

– propagációs anyagot kínál a régióról (pl. kerékpárutas térképet).

• Az egyéb szolgáltatók esetében:
– együttműködnek legalább egy szállásadóval,
– együttműködnek legalább egy étteremmel,
– amennyiben lehetséges, (pl. termálfürdő és hasonló szolgáltató esetében),

propagációs anyagot biztosít a régióról, 
– amennyiben lehetséges, propagációs anyagot (Product of Kukkonia katalógus)

kínál a helyi termelőkről.

A Kukkonia Polgári Társulás kötelezi magát, hogy:
• weboldalán bemutatja a regisztrált szolgáltatókat (rövid ismertetés magyar,

szlovák, angol nyelven, fényképek, elérhetőség),
• a Kukkonia kerékpárutas mobilapplikációban népszerűsíti a regisztrált szol-

gáltatókat (rövid ismertetés magyar, szlovák, angol nyelven, fényképek, elér-
hetőség),

• a későbbiekben a minőségi védjeggyel ellátott szolgáltatásokat kiemeli a web-
oldalán,

• a www.kukkonia.sk weboldal népszerűsítésével propagálja a szolgáltatókat is.

VI. 
A védjegy és a regisztráció kérvényezése

1. A  helyi termelők - vállalkozók a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével
kérvényezhetik a védjegy használatát. Termékminta küldése kötelező. A  je-
lentkezést a product@kukkonia.sk e-mail-címre küldhetik.
– A jelentkezésben kérjük pontosan meghatározni, melyik termékre kérvényezi

a védjegyet – ha több termékre, akkor kérjük valamennyit pontosan feltün-
tetni.



WWW. K U K K O N I A . S K

– További kötelező mellékletek: termékleírás, kereskedelmi nyilvántartási
kivonat, becsületbeli nyilatkozat, hogy a cég ellen nem folyik csődeljárás
vagy végrehajtás, a termék fotója. 

– A kérvényező kezességet vállal a közölt adatok hitelességéért.
– A védjegyet a kérvényező vállalkozók 1 naptári évre kapják. A védjegy hasz-

nálatáról bizottság dönt, a döntésről levélben értesítik a kérelmezőt. A védjegy
használatának ideje alatt a kistermelő köteles minden termékével kapcsolatos
változást jelenteni (pl. az összetétel változása, a csomagolás változása, 
a termék gyártásának megszűnése). 

2. A szolgáltatók a formanyomtatvány pontos kitöltésével kérvényezheti a re-
gisztrációt. A jelentkezéseket a region@kukkonia.sk e-mail-címre kell elküldeni.
Kötelező mellékletek: rövid ismertetés (15 mondat) magyar, szlovák, angol
nyelven, 10 db nagy felbontású fénykép.

VII. 
A védjegy odaítélése

A  védjegyet a Kukkonia Polgári Társulás által összeállított bizottság ítéli oda. 
A bizottság elbírálja a védjegyigényléseket és felügyeli annak jogszerű használatát.
A társulás meghatározza azokat a követelményeket, amelyek alapján a védjegy
igényelhető. Szabálysértés vagy jogszerűtlen használat esetén visszavonhatja
a védjegy használatának jogát. A www.kukkonia.sk weboldalon feltünteti a bizottság
tagjainak névsorát és azokat a feltételeket, amelyek alapján igényelhető a védjegy
használata. Meghatározza azokat a követelményeket is, amelyek alapján a vállalkozók
felkerülhetnek a www.kukkonia.sk weboldalra, a későbbiekben pedig kérvényezhetik
a védjegy használatát.

Cím: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

Jogi képviselő: Dóka Tímea

IČO: 42298806

e-mail: kukkonia@kukkonia.sk

weboldal: www.kukkonia.sk
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VIII. 
A bizottság

• A bizottság feladata az igénylések elbírálása és a védjegy jogszerű használatának
felügyelete. A bizottság 5 tagú, elnöke: Világi Réka.

• A bizottság évente kétszer ülésezik, egyszer tavasszal, egyszer pedig ősszel. 
A bizottsági ülés időpontját legalább egy hónappal korábban nyilvánosságra
kell hozni, a tagok levélben kapnak értesítést. A társulás a védjegyet kérvényezők
listáját legalább két héttel a  taggyűlés előtt köteles ismertetni a  bizottság
tagjaival. A bizottság tagjai személyes látogatást is tehetnek a jelentkezőknél.
Szakmai tanácsadás céljából a  bizottság külsősöket is hívhat az üléseire, 
a vendégek szintén szavazhatnak. A szavazás előre meghatározott követelmények
alapján történik. A bizottsági tagság nem honorált funkció. A tagokat titoktartás
kötelezi.

IX. 
A Kukkonia Polgári Társulás visszavonhatja 

a védjegy használatát

• ha a termék minősége megromlott (a termelő nem a megfelelő alapanyagot
használja, vagy mesterséges adalékanyagot, tartósítószert alkalmaz), 

• ha a termék nem megy át a szúrópróbaszerű ellenőrzésen,
• ha termelő nem tünteti fel termékén a védjegy logóját.

X. 
Ellenőrzés

A védjegy használatának ideje alatt a bizottságnak jogában áll ellenőrizni a ter-
melőt:
• véletlenszerűen,
• időközönként,
• külső figyelmeztetés alapján. 
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XI.
A védjegy használati díja 

A Product of Kukkonia regionális védjegy használati díja termékenként 80 euró/év.
A  helyi termelő 1 évig használhatja a  védjegyet, ezután kérvényezheti annak
meghosszabbítását további 1 évre. A védjegy használatának meghosszabbításáról
szintén a bizottság dönt. A védjegy használata idején a termelő köteles kezességet
vállalni termékének változatlan minőségéért. Jogtalan használat esetén a pénz-
büntetés összege 10 000 euró.

XII. 
A regisztrációs díj a www.kukkonia.sk weboldalra

A regisztrációs díj a www.kukkonia.sk weboldalra 60 euró/év, utána a tagság
újabb 1 évre hosszabbítható. A regisztrációs díj összege a marketingtevékenységgel
kapcsolatos kiadások fedezésére használható fel. 


