
Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, 
kattintson ide.  

 

  

  
Csak a NESZ tagságnak! 
  

Tisztelt Alkotó! 

  

A NESZ 2015 elején kérdőívet küldött ki tagjainak (nem mindenkihez jutott el a kérdőív), hogy részt vennének-e az ott vázolt védjegyhasználat tervezetben. 

(Amennyiben érdekelt a védjegyhasználat ügyében, ennek a hosszú levélnek a végén tömören és röviden megfogalmazva olvashatók a teendők!) 

  

Röviden a lényeg még egyszer, ami a kérdőívben szerepelt: 

  

„A NESZ elnöksége a Marketing Bizottság munkáját is figyelembe véve régebb óta foglalkozik a védjegy kérdésével. 

Mint tudjátok, a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya végzi a népi iparművészeti tárgyak zsűrizését. A zsűrizés eme formája önmagában véve is 

Hungarikum, ráadásul az évek során rendre megújult, tökéletesedik szempontrendszere és működése, melyben konzultánsként a NESZ is részt vesz. 

A NIT zsűriszámhoz szervesen kapcsolódik a páva címke, mint védjegyoltalom alatt álló kép, melynek a Hagyományok Háza a tulajdonosa. 

A NESZ  a Hagyományok Házával összhangban elkötelezett arra, hogy ezt a védjegyet minél ismertebbé tegye, ezáltal lehetővé téve a zsűrizett alkotások jobb helyzetbe 

hozását. 

  

Elképzelésünk szerint legalább olyan fontos az ismertség mellett a hitelesség és a biztonság  is, hiszen pávás címkét elvileg bárki hamisíthat, vagy rátehet olyan tárgyra, 

mely nem viselhetné azt. 

Ennek akkor van veszélye, ha már sok munkával népszerű és ismert lett a páva. Ezért a NESZ biztosítaná tagjai részére, hogy a honlapján zsűriszám alapján 

rákereshetőek lennének azok a zsűrizett alkotások, amiket az alkotók oda feltöltenek. Ez nagyobb hitelességet biztosítana a pávának. Ugyanakkor egy az alkotásra 

kerülő kártyán fel lenne tüntetve a zsűriszám és a leellenőrzést lehetővé tevő honlapcím is rajta lenne.” 

  

A kb. 150 válaszadó 95%-a igennel válaszolt. 

  

Ezek után az elnökség a következőkről döntött: 

• létrehozza azt az internetes felületet, melyen a NESZ tagjai zsűrizett alkotásaikkal jelen lehetnek. (domain név regisztráció, honlap készítése (grafikai és 

szerkezeti), tárhely biztosítása, informatikai feladatok)  

• biztosítja azt a személyt, aki a jelentkezők adatait (név, tagszervezet neve, igény esetén email cím) zsűriszámait, az alkotások megnevezését felviszi, a 

zsűriszámhoz tartozó fotót a szükséges formátumra alakítja és feltölti a honlapra. Ez egyúttal lehetővé teszi, hogy egy alkotáson szereplő zsűriszám léte és 

hitelessége leellenőrizhető és az illetéktelen védjegyhasználat kiküszöbölhető legyen.  

(a kérdőívben még az állt, hogy zsűriszámonként 1-2 perces adatfeltöltéssel lehet számolni. Azért változott a helyzet NESZ által végzett adatfeltöltésre, mert a 

számítástechnikát kevésbé használók számára nem lenne könnyű egy ilyen feladat, mindenképpen kell tehát egy személy aki ezzel foglalkozik. A másik ok, hogy nagy 

létszámú tagságnál nem lehet kontrollálni a feltöltést és nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan alkotások is esetleg felkerüljenek, melyek nem zsűrizettek. Ez 

komoly hitelességvesztést eredményezne.) 

• Megtervezteti a Páva-védjegy reklámozásának arculatát a Mesterségek Ünnepén.  

• A Mesterségek Ünnepén a kommunikáció középpontjába állítja a zsűrizett alkotások jelentőségét, a Páva-védjegy létét és „Keresd a pávát!” szlogennel a 

Páva-védjegyes alkotások vásárlására való buzdítást. (előzetes tájékoztatókon, sajtóanyagokon, műsorfüzeten, molinók kihelyezésével, szórólapok 

biztosításával stb.)  

• A Páva-védjegyes alkotásokat árusító kézművesek részére figyelemfelhívó táblát terveztet, készíttet és biztosít.  

• A NESZ megterveztet és rendelkezésre bocsát egy termékkísérő kártyát. A honlapon való lét akkor használható ki maximálisan, ha az alkotáshoz tartozik 

egy kártya, mely tartalmazza a páva emblémát, a zsűriszámot és az esetlegesen szükséges egyéb információkat.  Mivel jónéhány alkotónk saját 

termékkísérő kártyával rendelkezik (szőttesnél fel van tüntetve pl. alapanyag, méret, kezelési útmutató) mindenki egyénileg dönti el, milyen termékkísérő 

kártyát használ – sajátot, vagy a NESZ általit. A NESZ az általa megterveztetett kártyát elektronikus formában rendelkezésre bocsátja (az alkotó maga 

kinyomtathatja, elkészíttetheti)  

• A résztvevők évi 2000 Ft regisztrációs díjat fizetnek, mely tetszőleges számú zsűrizett alkotás honlapra való feltöltését és elérhetőségét biztosítja. Az 



összegről a honlap beindulását követően a NESZ számlát állít ki, melyet utalással lehet kiegyenlíteni.  

A védjegyhasználat gyakorlati menete: 

• Az az alkotó, (NESZ tagszervezet tagja kell legyen) aki túl azon, hogy alkotását zsűrizteti, az eladás során élvezni szeretné a védjegy előnyeit  a 

pavavedjegy@nesz.hu email címen jelentkezik a NESZ-nél, a honlapra való feltöltéshez e-mailben elküldi a szükséges adatokat  

• a NESZ visszajelzést küld a felvitt zsűriszámokról  

• NESZ rendelkezésre bocsát termékkísérő kártyát fájlban, melyet az alkotó kinyomtat, vagy elkészíttet.  

• alkotó az árusítani kívánt alkotásaira kihelyezi a kártyát, ráírva a zsűriszámot  

• ha a vásárló találkozik az alkotással és rajta a zsűriszámot és a páva címkét viselő kártyával, lehetősége van leellenőrizni a kártyán szereplő honlapon a 

zsűriszám valódiságát. Ezt megkönnyíti az ún. QR kód, mely okostelefon esetén nem igényli a honlapcím begépelését.  

(A leellenőrzés nem kötelező, már a puszta lehetősége növeli a védjegy és így az alkotás értékét, hitelességét.) 

• Ha a vásárló a honlapra látogat, a zsűriszámos keresésen túl lehetősége lesz alkotó, vagy mesterség szerint is keresni ezzel is növelve az egymásra-

találás esélyét.  

A honlapon tájékoztató szöveg fogadja: 

  

"A  népművészeti alkotók alkotásait az alkotó kérésére Magyarországon a világon egyedülálló módon hivatalos - a szakma jeles szakembereiből, néprajzkutatókból, 

művészettörténészekből, iparművészekből álló zsűri minősíti. Pozitív elbírálás esetén az alkotások NIT zsűriszámot kapnak. 

Ennek szakmai, módszertani, anyagi hátterét az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakintézménye a hatósági jogkörrel rendelkező Hagyományok Háza biztosítja. 

Ez a zsűriszám igazolja és az alkotó szavatolja az alkotásban a  magas színvonalú, a magyar népművészeten alapuló anyag, forma, technika és funkcionalitás 

megvalósulását. 

Ezt a honlapot a NESZ (Népművészeti Egyesületek Szövetsége) működteti, hogy Ön könnyen le tudja ellenőrizni egy adott tárgy zsűriszámának valódiságát. 

Ön a páva védjeggyel ellátott alkotás megvásárlásával eredeti magyar népművészeti, népi iparművészeti alkotást vásárol, ugyanakkor segíti a tradícionális magyar 

népművészet, népi iparművészet fennmaradását. 

Köszönjük!" 

• A Mesterségek Ünnepén külön tájékoztatást szeretnénk nyújtani a zsűrizés lényegéről szórólapok adásával.  

(Természetesen nem csak a Mesterségek Ünnepén, hanem bármely más alkalommal is használható a védjegy.) 

  

Mi a teendője annak, aki szeretné a rendszert használni? 

• Küldjön egy válaszlevelet a pavavedjegy@nesz.hu címre, hogy ebben a most vázolt struktúrában tudjuk, valójában hány alkotóval és felvivendő alkotással 

számoljunk, ennek megfelelően tudjunk tervezni augusztus 15-ig. Elég csak annyit írni, hogy X. Y. és hány darab alkotás.  

• gyűjtse össze azokat a zsűrijegyzőkönyveket, melyhez tartozó alkotásait védjeggyel ellátva árusítani szeretné.  

A jegyzőkönyvekhez tartozó fotók nem mindig szerencsések. Ha van jobb fotó, mely az alkotás beazonosításához/megmutatásához jobb, úgy a jegyzőkönyvi fotó mellett 

van lehetőség annak feltöltésére is. 

Amennyiben valaki most csinál, vagy csináltat jobb, mutatósabb fotót az alkotásáról, az a kérésünk, hogy lehetőség szerint fehér háttér előtt fényképezze le a munkáját, 

hogy így minél egységesebb legyen a fotók megjelenése. (A „tiri-tarka” képgaléria nem mutat szépen, nem az igényesség hangulatát közvetíti) 

• a pavavedjegy@nesz.hu címre küldje el az alábbi adatokat:  

o név  

o mesterség  

o tagszervezet  

o email cím (ez nem kötelező. Az adja meg, aki akarja, hogy elérhető legyen, ha a vásárlónak tetszik a honlapon látható alkotása.)  

o az alkotás zsűriszáma  

o az alkotás megnevezése, leírása maximum egy mondatban.  

o Szkennelve a zsűri jegyzőkönyv  

o szkennelve a zsűrijegyzőkönyvhöz tartozó fotó  



o szkennelt, vagy jpeg formátumú jobb fotó (ez nem kötelező)  

Több alkotás esetén lehet egy levélben küldeni az adatokat, amennyiben egyértelműen beazonosítható a levélből, hogy melyik leírás, fotó melyik alkotáshoz tartozik.  

• A NESZ visszajelzést küld a felvitt alkotásokról.  

Reméljük, hogy elképzelésünk egyetértésre talál, a védjegyhasználat sikeres lesz és növelni fogja a népművészet ismertségét és alkotásaink hitelességét, keresettségét. 

Hozzájárul ahhoz, hogy általa  alkotóink anyagilag is jobb helyzetbe kerüljenek. 

  

Várjuk jelentkezését! 

  

A NESZ elnöksége nevében: Pongrácz Zoltán alelnök 

  

  

 

  

 

Szerkesztő: Népművészeti Egyesületek Szövetsége            
Valami mást szeretne olvasni hírlevelünkben, vagy szeretné saját híreit megjelentetni? Írjon nekünk! 
 

 
www.nesz.hu 
www.mestersegekunnepe.hu 
neszfolk@nesz.hu 

 Kövessen minket a Faceook-on is! 

 

 leiratkozás a hírlevélről | feliratkozási adatok frissítése   

   
 


