1. számú melléklet: Balaton-felvidéki nemzeti parki termék védjegy

3. számú melléklet
VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM
NYILATKOZAT
Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.)
mint védjegyjogosult „Balaton-felvidéki nemzeti parki termék” elnevezésű tanúsító
védjegyének használati engedélyét kérelmezem, a kapcsolódó védjegyszabályzat alapján.
Önként, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában, a valóságnak megfelelően nyilatkozom a
védjegyhasználattal érintett termékek minőségi és egyéb jellemzőiről, az alábbiak szerint:
1. Védjegyhasználó/Kérelmező adatai:
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Anyja neve:1
Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány
száma:
Adószám/adóazonosító:
Termelői regisztrációs szám:
Képviselő neve, beosztása:2
Gazdálkodás címe(i):
Email/telefon/honlap elérhetőségek:

2. Védjegyhasználó/Kérelmező

bemutatása

(Mióta

foglalkozik

szőlőtermesztéssell/borászattal, mekkora területen mit termel/mit dolgoz fel/állít elő,
hány embert foglalkoztat? Max. 10 sorban):

1
2

Kizárólag természetes személy kérelmező esetén kell kitölteni.
Kizárólag gazdálkodó szervezet esetén kell kitölteni.

3. A termék(ek) felsorolása és rövid leírása(Max. 10 sor)3:

3

Több, egymástól eltérő jellemzővel rendelkező termék esetén külön-külön kell a nyilatkozatot kitölteni!

4. A termék(ek) rendelkezésre állása (Milyen időszakonként, milyen rendszerességgel és
mennyit

tud

előállítani/feldolgozni/termelni az

adott

termékből kereskedelmi

színvonalon?)

5. Minőségi nyilatkozat
5./I. Kötelezően teljesítendő feltételek:
a. A védjegy használatára az alábbi személyek vagy szervezetek jogosultak:
 helyi gazdálkodó: a jogosult települések területén életvitelszerűen jelen lévő gazdálkodó,
mezőgazdasági egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő; helyi életvitelű,
gazdálkodást folytató magánszemély; valamint helyi életvitelű magánszemélyek többségi
tulajdonában lévő, jogi személyiséggel bíró mezőgazdasági főtevékenységű gazdasági
társaság;
 helyi társadalmi (civil) szervezet: a jogosult településen bejegyzett székhellyel rendelkező
társadalmi (civil) szervezet, amely a jogosult települése(ke)n fejti ki tevékenységét;
 helyi egyéni vállalkozó: a jogosult településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező,
helyi életvitelű egyéni vállalkozó;

 helyi vállalkozás: a jogosult településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező, jogi
személyiséggel bíró gazdasági társaság;
 helyi természetes személy: a jogosult településen állandó lakás céljára alkalmas
lakóépületben bejelentett lakcímmel rendelkező és/vagy a jogosult településen
életvitelszerűen lakó személy.
b. Nyilatkozom továbbá az általam képviselt szervezetről, vagy (ha értelmezhető) egyéni
vállalkozóról, magánszemélyről, hogy
 nem áll felszámolási-, végelszámolási vagy csődeljárás alatt,
 nincs 60 napnál régebben lejárt köztartozása,
 az elmúlt 5 évben természetkárosítás és/vagy környezetkárosítás miatt jogerős hatósági
vagy bírósági elmarasztaló határozat nem keletkezett ellene,
 tevékenységei és/vagy termékei megfelelnek a hazai és európai uniós normáknak,
szabályoknak, és illeszkednek a fenntartható fejlődés elvéhez,
 terméke megfelel a szabályzatban foglalt tanúsítványi feltételeknek.

5./II. Nyilatkozat a termék előállításának módjáról:
 Általános gazdálkodás, átállás alatt környezetkímélőre
 Környezetkímélő gazdálkodás (agrár-környezetgazdálkodás programok előírásai szerint)
 Minősített biogazdálkodás
 Egyéb:
5./III. Kötelező termékjellemzők az előállítás során:
 A bor a balatoni Borrégió hat borvidékéről származik (Badacsonyi borvidék,
Balatonboglári borvidék, Balaton-felvidéki borvidék, Balatonfüred–Csopaki borvidék,
Nagy-Somlói borvidék, Zalai borvidék), valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság működési területéhez tartozó nemzeti parki, védett, NATURA 2000-es, vagy
ex-lege területekhez köthetően működnek és magyar bortörvény szerint forgalomba
hozatali engedéllyel rendelkezik, és annak megfelelő jelölést alkalmaz a termelő a
csomagoláson.
 A szőlő 5 évnél idősebb korú ültetvényről származik.
 A bor alapanyaga a pincészet saját területéről származik - birtokbor.
 A szőlőre csak zöld jelzésű növényvédő szereket használtak. Nem használtak a szőlő
termesztésénél műtrágyát, rovarölő és gyomirtó szereket (kivétel: indokolt esetek, pl.
karantén előírás).
 A must és bor természetes összetétele semmilyen adalék, cukor, sűrítmény, aroma, stb.
hozzáadásával vagy célzott technológia alkalmazásával nem módosított. Nem
engedélyezett pl. a savtompítás és a savemelés!
 A szőlő terhelése nem haladja meg a 8,5 t/hektárt.
 Kizárólag érett és egészséges szőlőből szüretelt, a mustot spontán vagy (olyan élesztővel
szabad erjeszteni, amely nem változtatja meg az adott bor természetes illat- és
zamatjegyeit) használatával erjesztették.
 Minimum érlelési idő 7 hónap (5 hónap tartály és/vagy hordó + 2 hónap palack).
 A bor palackozott (kiszerelés: 0,5 l, 0,75 l) és kereskedelmi forgalom képes. A bor készlete
minimum 500 palack. A borok NÉBIH forgalomba hozatali engedéllyel rendelkeznek.

 Egyéb előnyös tulajdonság:
 Pl.: Korábbi borvidéki versenyen arany érmet, a Balatoni Borok versenyén arany vagy
ezüstérmet szerzett, vagy egyéb hazai, nemzetközi versenyen helyezést ért el.
 .........................................................................

Kelt (helyszín, dátum): ………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Védjegyjogosult/Kérelmező
Tanúk (amennyiben a Védjegyjogosult/Kérelmező magánszemély vagy egyéni vállalkozó):

Név (olvashatóan):…………………………………

Név (olvashatóan):…………………………………

Lakcím:……………………………………………..

Lakcím:……………………………………………

……………………………………………….

……..……………………………………….

Aláírás:………………………………………..

Aláírás:………………………………………..

4. számú melléklet

HASZNÁLATI (VÉDJEGYLICENCIA) SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 8229 Csopak, Kossuth u. 16
Levelezési címe: 8229 csopak, Kossuth u. 16.
Számlavezető pénzintézete: MÁK
számlaszáma: 10048005-01711954
Adószáma: 15325770-2-19
Képviseli: Puskás Zoltán igazgató,
mint a védjegyjogosult (a továbbiakban: Védjegyjogosult)
másrészről
Név/Cégnév:
Székhely:
Számlavezető pénzintézete:
Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány szám:
Adószáma:
Képviseli (név, beosztás/tisztség):
mint Védjegyhasználó (a továbbiakban: Védjegyhasználó)
(a továbbiakban a Védjegyjogosult és a Védjegyhasználó együtt: Felek)
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
1. A szerződés tárgya
A 201 688 lajstromszámú „Nemzeti Parki termék” védjegy és a …….lajstromszámú „.......
Nemzeti Park Igazgatóság” védjegy (a továbbiakban együtt: védjegy) jelen szerződés
mellékletében foglaltak szerinti együttes használatának engedélyezése.
2. A Védjegyhasználó jogai és kötelezettségei
2.1.A) változat (csak termék esetén)
A Védjegyhasználó jogosult a védjegyet az általa előállított, termelt ……..áruosztályba tartozó
……..elnevezésű termékeken, illetve azok csomagolásán használni, továbbá csomagolatlan
termék esetén a forgalmazás helyén a fogyasztó számára jól látható módon elhelyezni. A
Védjegyhasználó jogosult a védjegyet a …………osztályokban a védjegylajstromba bejegyzett
árujegyzék szerint használni.
B) változat (termék és szolgáltatás esetén)

A Védjegyhasználó jogosult a védjegyet az általa előállított, termelt ……..áruosztályba tartozó
……..elnevezésű termékeken, illetve azok csomagolásán használni , továbbá csomagolatlan
termék esetén a forgalmazás helyén a fogyasztó számára jól látható módon elhelyezni. A
Védjegyhasználó jogosult a védjegyet a …………osztályokban a védjegylajstromba bejegyzett
árujegyzék szerint használni. A Védjegyhasználó jogosult a védjegyet a …………osztályokba
tartozó szolgáltatásaival kapcsolatban használni.
C) változat (csak szolgáltatás esetén)
A Védjegyhasználó jogosult a védjegyet a …………osztályokba tartozó szolgáltatásaival
kapcsolatban használni.
2.2. - A Védjegyhasználó köteles a védjegyet a szerződés mellékletében meghatározott
szabályok szerint használni. A Védjegyhasználó a védjegyen semmiféle változtatást nem
hajthat végre, a használat során a védjegy nem torzulhat.
A) változat
2.3. - A Védjegyhasználó a védjegy használatáért ……. Ft éves díjat köteles fizetni.
B) változat (térítésmentes használat engedélyezése esetén)
2.3. - A Védjegyhasználó a védjegyet térítésmentesen használhatja.
2.4. A Védjegyhasználó tudomásul veszi, hogy a védjegy használatát harmadik fél részére
nem engedélyezheti, illetve nem engedheti át.
2.5. A Védjegyhasználó tudomásul veszi, hogy a védjegyet a használati jogot elnyerő más
személyek, illetve vállalkozások is használhatják.
2.6. A Védjegyhasználó tudomásul veszi, hogy a Védjegyjogosult a védjegy használatát
indokolt esetben, illetve szúrópróbaszerűen ellenőrizheti.
2.7. Védjegyhasználó hozzájárul ahhoz, hogy
a) a Védjegyjogosult a szerződés időtartama alatt nyilvántartsa a nevét, a terméke,
szolgáltatása megnevezését, azok előállításának helyét, illetve a szerződés időtartamára
vonatkozó adatokat, továbbá
b) a Védjegyjogosult az a) pontban foglalt adatokat továbbíthassa a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság felé a védjegyhasználat …… honlapon történő közzététele és a védjegyhasználók
országos nyilvántartásában való szerepeltetése céljából, továbbá
c) a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság az a) pontban foglalt adatokat továbbíthassa a központi
koordinációt ellátó szerv felé, valamint
d) szerződésszegés esetén a Védjegyhasználó neve a …… honlapon közzétételre kerüljön ……
évre.

2.8. A Védjegyhasználó adatait a Védjegyjogosult, illetve a központi koordinációt ellátó szerv
– a szerződésszegés esetét kivéve – kizárólag a jelen szerződés érvényességének időtartama
alatt tarthatja nyilván. A Védjegyhasználó adatait a használati jog megszűnését követő 1
munkanapon belül törölni kell a honlapról.
2.9. A Védjegyhasználó részéről a kapcsolattartásért felelős személy: … (elérhetősége: …,
telefon: …, telefax: …, e-mail: … ).
3. A Védjegyjogosult jogai és kötelezettségei
3.1. A Védjegyjogosult kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt a
védjegyoltalmat fenntartja.
3.2. A Védjegyjogosult vállalja, hogy díjmentesen biztosítja a védjegy reklámozását és
megismertetését a fogyasztók minél szélesebb körében.
3.3. A Védjegyjogosult szavatol azért, hogy a védjegyen nem áll fenn harmadik személynek
olyan kizárólagos joga, amely a Védjegyhasználó jelen szerződés szerinti használati jogát
korlátozná vagy akadályozná.
3.4. A Védjegyjogosult részéről a kapcsolattartásért felelős személy: (elérhetősége: , telefon:
telefax: , e-mail:
.
4. A védjegyhasználati jog megszűnése
4.1. Jelen szerződés az aláírásától számított ……. év elteltével megszűnik.
4.2. A védjegyhasználati jog megszűnik, ha a Védjegyhasználó a védjegy használatáról
bármilyen okból lemond.
4.3. A szerződésben foglaltak súlyos mértékű megszegésének megállapításától számított 8
munkanapon belül írásban fel kell szólítani a szerződésszegő felet a szerződésszerű
teljesítésre. Amennyiben a felszólítást követő 8 munkanapon belül a szerződésszegés
továbbra is fennáll, úgy a szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen a jelen szerződés 2. és 3. pontjában foglalt
kötelezettségek megszegése, valamint ha a Védjegyhasználó megsérti a termék előállításával
(szolgáltatás nyújtásával) kapcsolatban a pályázatában vállalt feltételeket.
4.4. A Védjegyhasználó a szerződés érvényességének lejáratát megelőzően kérheti a
Használati jog engedélyezőjétől a szerződés meghosszabbítását.
5. Jogosulatlan védjegyhasználat
5.1.) A Védjegyjogosult a jogosulatlan védjegyhasználat esetében a védjegyek és a földrajzi
árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 27. §-ában meghatározott polgári jogi
igényeket támaszthatja, valamint a 28. § szerint vámhatósági intézkedést kezdeményezhet.

5.2.) A Védjegyhasználó köteles tájékoztatni a Védjegyjogosultat, amennyiben tudomására
jut a védjegy jogosulatlan használata.
6. Alkalmazandó jogszabályok, egyéb kikötések
6.1.) A Szerződő Felek vállalják, hogy a vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján
kívánják rendezni. A jelen szerződésben és a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
szóló 1997. évi XI. törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó rendelkezései irányadóak. A Felek a jelen szerződésből származó jogviszonnyal
illetve annak teljesítésével kapcsolatosan felmerülő jogviták esetén a …………….kizárólagos
illetékességét kötik ki.
7. Jelen szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült,
amelyből aláírás után a Védjegyhasználó és a Védjegyjogosult …. példányt kap.
Kelt: ………………….., ………… „

”

......................................................
Védjegyjogosult

.

......................................................
Védjegyhasználó
(cégszerű aláírás)

Kötelező mellékletek:
1. számú melléklet: A szerződés 1. pontja szerinti védjegy grafikai dokumentációja
2. számú melléklet: A védjeggyel ellátható termékek / szolgáltatások

