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1. A védjegyjogosult azonosító adatai
A védjegyjogosult (a továbbiakban: Jogosult) azonosító adatai az alábbiak szerint alakulnak:
Jogosult elnevezése:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Székhely:
Levelezési cím:
Telefon:
E-mail:
Honlap:
Képviselő:

„Magyar Termék” Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
11-09-016954
22266851-2-11
2451 Lábatlan, Rákóczi út 105.
2451 Lábatlan, Rákóczi út 105.
+36-(20)-777-89-27
info@amagyartermek.hu
www.amagyartermek.hu
Benedek Eszter Katalin ügyvezető

A védjeggyel, a védjegyhasználat alapját képező szolgáltatás minőségi követelményeivel, a tanúsítási, valamint a védjegy használati feltételeivel kapcsolatban a Jogosult mindenkori képviselője
jogosult a jelen szabályzatnál részletesebb tájékoztatást adni.

2. A védjegyre vonatkozó alapinformációk
A védjegy (a továbbiakban: Védjegy) elnevezése: KERESKEDELMI NÍVÓDÍJ
A védjegy kiviteli alakja: színes ábrás
A védjegy típusa: tanúsító védjegy
A védjegyre vonatkozó ábra kiviteli alakja és színei:

Megjegyzés: A Védjegy felhasználására a Jogosult által kidolgozott arculati kézikönyvben meghatározott feltételek szerint kerülhet sor. Jogosult a védjegyhasználati szerződésben meghatározott
feltételekkel adja át az arculati kézikönyvet a tanúsítási eljárás eredményeként minősített Használónak (a továbbiakban: Használó).
A Védjegy oltalmi köre: A Védjegy oltalmi körébe azok a szolgáltatások sorolhatók, amelyekkel
kapcsolatban a Használó jogosult a Védjegy felhasználására.
35. osztály – Árubemutatás, kereskedelmi tevékenység
•
•
•
•
•
•

Árubemutatás
Árubemutatás kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból
Kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása
Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]
Kereskedelmi információs ügynökségek
Kereskedelmi közvetítő szolgáltatások
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Kereskedelmi lobbizási szolgáltatások
Kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára
Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
Kereskedelmi vásárok rendezése
Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére

Megjegyzés: A Védjegy a Használó Magyar Termék tanúsítóvédjegy-család részét képező tanúsító
védjegyekkel (a továbbiakban: Magyar Termék tanúsító védjegyek)* ellátott termékkel kapcsolatos tevékenységét tanúsítja. A Védjegy használata ezért a Védjegy oltalmi körében tartozó szolgáltatásokkal összefüggésben főként ott ajánlott, ahol a Használó Magyar Termék tanúsító védjegyekkel megkülönböztetett termékekért végzett tevékenysége kerül megemlítésre és/vagy marketing jelleggel kihangsúlyozásra. A Védjegy használatával kapcsolatos részletes feltételeket a
használati szerződéssel kapcsolatos szabályok (4. fejezet) tartalmazzák.

3. Általános áttekintés a Védjegy céljáról
A Jogosult és a Trade Magazin (kiadja: Grabowski Kiadó Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla út 9294. B. lépcsőház 2. emelet 16.) évenként meghirdeti a kereskedelmi üzletláncok Magyar Termék
tanúsító védjegyekkel ellátott termékek promóciójával kapcsolatos tevékenységének értékelését,
amely a jelen szabályzatban leírt feltételekkel kerül tanúsításra. A tanúsítás annak a meghatározására irányul, hogy az adott évben melyik kereskedelmi üzletláncok tettek legtöbbet a Magyar
Termék tanúsító védjegyekkel ellátott termékekért. A tanúsítás fővédnöke a mindenkori agrárminiszter, és a tanúsítás eredménye ünnepélyes keretek között (a Trade Magazin által szervezett
Business Day konferencián) kerül meghirdetésre, amelynek során a sikeres tanúsításra vonatkozó
díjjak is átadásra kerülnek a tanúsított Használóknak. A tanúsítási rendszer alapvető célja ezért a
kereskedelmi üzletláncok ösztönzése, hogy minél aktívabban támogassák a Magyar Termék tanúsító védjegyekkel ellátott termékek promócióját és értékesítését. Ennek megfelelően a tanúsítás
egyben a magyar termékek piacra jutását aktívan segítő kereskedelmi üzletláncok magyar termékek piacra jutásáért végzett munkájának erkölcsi elismerése is. Bár a tanúsítás kötődik a Magyar
Termék tanúsító védjegyekkel ellátott termékek gyártóihoz, közvetett módon mégis a kereskedelmi üzletláncok minden magyar termékkel kapcsolatos tevékenységére kiterjed.

4. Az árujegyzékben meghatározott szolgáltatásra vonatkozó követelmények
4.1. Az alapfeltétel
A Védjegy használatára csak azok a kereskedelmi üzletláncok jogosultak, amelyek forgalmaznak
Magyar Termék tanúsító védjeggyel megkülönbözetett termékeket. Az érintett termékek listáját
a Jogosult közzéteszi honlapján (https://amagyartermek.hu/vedjegyes-termekek/export) az érdeklődők számára. A tanúsításra kerülő szolgáltatással kapcsolatos alapfeltétel ezért, hogy csak
olyan kereskedelmi üzletlánc szolgáltatása kerülhet tanúsításra, amely a megelőző naptári évben
igazolhatóan forgalmazott legalább 1 db terméket a Jogosult honlapján közzétett Magyar Termék
tanúsító védjeggyel megkülönböztetett termék közül. A tanúsításhoz külön nevezés nem szükséges, ugyanakkor az alapfeltétel teljesülése a tanúsítás során ellenőrzésre kerül.
4.2. A minőségi követelmények
A tanúsításra kerülő szolgáltatás, mindazon kereskedelmi és marketing tevékenységek összessége, amelyet a 4.1. pont szerinti alapfeltételnek megfelelő kereskedelmi üzletlánc a Magyar Termék tanúsító védjegyekkel megkülönböztetett termékek promóciójáért, ismertségének és kereskedelmi forgalmának növeléséért tett a tanúsítás megelőző naptári évben.
* Lásd az 1. számú mellékletet

4

Kereskedelmi Nívódíj Tanúsítási Szabályzat

Magyar Termék Nonprofit Kft.

A tanúsítás során alkalmazott, a tanúsításra kerülő szolgáltatással kapcsolatos minősítési és értékelési (együttesen: vizsgálati) szempontok:
• A Magyar Termék tanúsító védjegyekkel megkülönböztetett termékek forgalma az adott kereskedelmi üzletláncban.
• Elégedettség a Magyar Termék tanúsító védjegyekkel megkülönböztetett termékek megjelenítésére biztosított felületekkel, lehetőségekkel az adott kereskedelmi üzletláncban.
• A Magyar Termék tanúsító védjegyekkel megkülönböztetett termékek számára biztosított promóciók sikeressége az adott kereskedelmi üzletláncban.
• Az adott kereskedelmi üzletlánc Magyar Termék tanúsító védjegyekkel megkülönböztetett termékkel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó bemutatkozó anyagának (lásd 5.2.2. pont) értékelése. A bemutatkozó anyag elkészítése és benyújtása nem kötelező, ugyanakkor jelentősen
segítheti a kereskedelmi üzletlánc tevékenységének árnyalt és részletes bemutatását.
• Az adott kereskedelmi üzletlánc Magyar Termék tanúsító védjegyekkel megkülönböztetett termékkel kapcsolatos adott évi tevékenységének szakmai értékelése, a Jogosult által felállított
Munkabizottság részéről.
Az értékelésre a Szavazók (a továbbiakban: Szavazók) és a Jogosult által felállított Munkabizottság
(a továbbiakban: Munkabizottság) tagjai által kitöltött értékelőlapok alapján kerül sor. Az értékelés 1-5 pontig terjedő pontozással történik, minden vizsgált szempont esetén. A bemutató anyagok értékelésére dupla pontszámmal kerül sor. Az értékelés során összesítik az értékelőlapok
pontszámait, és a pontszám alapján rangsort állítanak a tanúsításra kerülő kereskedelmi üzletláncok között:
• A tanúsítás során megállapításra kerül, hogy mely kereskedelmi üzletláncok érték el a legmagasabb pontszámot. A Védjegy használatára a legnagyobb pontszámot elérő kereskedelmi üzletlánc jogosult. A tanúsítás tehát az igazolja, hogy a tanúsító védjegy használatára Használóként jogosulttá vált kereskedelmi üzletlánc tette legtöbbet az értékelést megelőző naptári évben a Magyar Termék tanúsító védjegyekkel megkülönbözetett termékek promóciójáért, megismertségének és kereskedelmi forgalmának növelésért.
• A tanúsítás során a második és a harmadik legmagasabb pontszámot elért kereskedelmi üzletlánc okleveles díjazásban részesül. A Munkabizottság döntése (tehát szakmai szempontok)
alapján különdíjak is kioszthatók.

5. A minőség tanúsításának szabályai
5.1. A tanúsítás lebonyolításában résztvevők köre
A tanúsítási eljárás lebonyolításában résztvevők köre az alábbiak szerint alakul:
•

Jogosult: A Jogosult végzi a tanúsítással kapcsolatos adminisztrációs és szervezési feladatokat. A Jogosult ugyanakkor közvetlenül nem vesz rész a tanúsítási folyamatban. Jogosult feladata ugyanakkor a tanúsítási szabályzat kialakítása, aktualizálása. A védjegyhasználati szerződés tanúsított Használóval való létrehozása, a védjegyhasználat ellenőrzése, adott esetben
a jogosulatlan védjegyhasználattal szembeni fellépés.

•

Szavazók (a továbbiakban: Szavazók): Szavazásra csak a Jogosulttal szerződéses kapcsolatban álló védjegyhasználók jogosultak. A Jogosult a szavazásra jogosultaknak értékelési kérdőívet küld, és adott esetben ehhez csatolja a kereskedelmi üzletláncok által megküldött bemutatkozó anyagot (ha ilyen a kereskedelmi üzletláncok részéről beküldésre kerül a tanúsításhoz). A Szavazók nem vállalnak semmiféle kötelezettséget a szavazatuk leadásával.
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Munkabizottság: A Jogosult a Trade Magazinnal egyeztetve minden év május 31. napjáig kereskedelmi, marketing és minőségbiztosítási szakemberekből felállít egy olyan szakmai munkabizottságot, amely ellátja a díjazással kapcsolatos szakmai feladatokat, különös tekintettel
a résztvevő kereskedelmi üzletláncok Magyar Termék tanúsító védjeggyel megkülönböztetett termékekkel kapcsolatos adott évi tevékenységének szakmai értékelését. A Munkabizottság tagjai kérés esetén írásban munkarendet állítanak fel, és meghatározzák a szakmai értékelése során alkalmazott szempontokat.

5.2. A tanúsítási eljárás során alkalmazott dokumentumok
5.2.1. Az értékelési kérdőív
A tanúsítási folyamat zavartalan, problémamentes lebonyolításához Jogosult online értékelési
kérdőívet alakít ki, amelyet e-mailes felhívás keretében küldd meg a szavazásra jogosult védjegyhasználók számára. Az értékelési kérdőív tartalma olyan módon kerül kialakítása, hogy tartalmazza mindazokat a szempontokat, valamint a megadott szempontok szerinti, pontszámozással
történő értékelési feltételüket, amelyeket a Jogosult a kereskedelmi üzletláncok adott évi tevékenységének tanúsításához érdeminek tart. Minden védjegyhasználó egy érvényes szavazólapot
küldhet be, nem kötelező minden mező kitöltése, a mezőn belül a nem releváns üzletlánc kihagyható, a válaszadás anonim. Amennyiben a kereskedelmi üzletlánc bemutatkozó anyagot is készít,
a megadott határidőbe, az érvényesen benyújtásra kerülő bemutatkozó anyagokat Jogosult mellékletként az értékelő kérdőívekhez csatolja. Az ilyen mellékletek az értékelési kérdőív elválaszthatatlan mellékleteként kezelendők.
A szavazásban csak a Jogosulttal érvényes védjegyhasználati megállapodással rendelkezők vehetnek részt, akik számára az értékelési kérdőívet és a mellékleteit a Jogosult minden év július első
felében megküldi. A Szavazók vállalják, hogy az értékelési kérdőíveket és mellékleteiket csak és
kizárólag az adott évi értékeléshez, és csak annak során használják fel. Így a Szavazók nem jogosultak a kereskedelmi üzletláncok bemutató anyagainak más célú felhasználására, vagy az értékelési folyamaton kívül, harmadik személy részére történő feltárására. A Szavazóknak tudomása van
arról, hogy az online érkelési kérdőív kitöltése és beküldése szavazásnak minősül.
Az értékelési kérdőív beküldésének határideje minden év augusztus 15. napja. Jogosult e-mailes
felhívás keretében tájékoztatja a védjegyhasználóit az adott évi határidő pontos időpontjáról.
5.2.2. A kereskedelmi üzletláncok bemutatkozó anyaga
A tanúsításban részt venni kívánó kereskedelmi üzletláncoknak lehetősége van a Magyar Termék
tanúsító védjegyekkel megkülönböztetett termékkel kapcsolatos saját tevékenységükre vonatkozó bemutatkozó anyagot készíteni és beküldeni a tanúsításhoz. A Jogosult online űrlapot alakított ki a bemutatkozó anyag elkészítéséhez, melyet a felhívással együtt e-mailben küld meg a kereskedelmi üzletláncok számára. A bemutatkozó anyag főbb tartalmi elemei annak a bemutatására vonatkoznak, hogy a kereskedelmi üzletlánc az adott évben milyen intézkedéseket tett a Magyar Termék tanúsító védjegyekkel megkülönböztetett termékekért:
•
•
•
•
•
•

Vannak-e védjegyes saját márkás termékei.
Hogyan alakult az ilyen termékek száma, milyen növekedési tendencia figyelhető meg.
Milyen termékkategóriákban, hol jellemzők a védjegyes termékek.
Milyen promóciós aktivitások történtek az adott időszakban.
Milyen kommunikációs támogatást (üzlettéri, akciós újság, online, egyéb) nyújtottak.
Milyen kedvezmények biztosítottak az érintett termékhez kapcsolódóan.
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A bemutatkozó anyag elkészítése és beküldése nem feltétele a tanúsításon történő részvételnek.
Ugyanakkor a bemutatkozó anyagot beküldő kereskedelmi üzletláncnak vállalnia kell, hogy a bemutatkozó anyagban megadott információk valós adatokat tartalmaznak.
A bemutatkozó anyagban nem kötelező minden kérdés és szempont megválaszolása. Az eredményes tanúsítás érdekében azonban a kereskedelmi üzletláncnak érdemes törekednie a minél teljesebb körű információ megadásra. A bemutatkozó anyaghoz mellékletként csatolhatók különböző prezentációk, fotók és filmek, amelyeket a bemutatkozó anyaggal együtt, az info@amagyartermek.hu email címre szükséges megküldeni (10 MB fájlméret felett a célra alkalmas program
használata szükséges). A bemutatkozó anyag elkészítésének költsége a kereskedelmi üzletláncot
terheli, azzal kapcsolatban költségtérítésre nem jogosult. Jogosult kérhet kiegészítést és magyarázatot a beküldött bemutatkozó anyaghoz, ezért a kereskedelmi üzletláncoknak kapcsolattartót
kell kijelölniük a bemutatkozó anyaggal kapcsolatos adatszolgáltatáshoz. A kapcsolattartó adatait
a bemutatkozó anyag tartalmazza. A kereskedelmi üzletláncok a bemutatkozó anyag beküldésével
hozzájárulnak, hogy azok tartalmát a Jogosult az értékelés során felhasználja, és ennek részeként
azokat változatlan tartalommal megküldje a szavazásra jogosultak részére. Jogosult ugyanakkor
vállalja, hogy a bemutatkozó anyaggal kapcsolatban megkapott személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítja, azokat kizárólag a díjazáshoz kötődő kapcsolattartásra használja.
A bemutatkozó anyag beküldésének határideje minden év június 20. napja. Jogosult e-mailben tájékoztatja az üzletláncokat a tárgyévben érvényes beküldési határidő időpontjáról.
5.3. A minőség tanúsításának folyamata
A minőség tanúsítási folyamata az alábbi lépésekből áll:
• 1. lépés: Tárgyévi tanúsítási feltételek meghirdetése, minden év március 31. napjáig. A
Jogosult minden évben, a Kereskedelmi Nívódíj tanúsítására vonatkozó kiírását megelőző 1
hónapon belül áttekinti az díjazással kapcsolatos feltételeket. Amennyiben szükséges ezeket
aktualizálja, majd közzéteszi a honlapján (www.amagyartermek.hu/nivodij). Jogosult vállalja,
hogy a változásokról e-mailben is tájékoztatja a kereskedelmi üzletláncokat és védjegyhasználó partnereit.
• 2. lépés: Munkabizottság felállítása, minden év május 31. napjáig. A Jogosult a Trade Magazinnal egyeztetve minden év május 31. napjáig felállítja azt a Munkabizottságot, amely ellátja
a díjazással kapcsolatos szakmai feladatokat, különös tekintettel a résztvevő kereskedelmi üzletláncok Magyar Termék tanúsító védjeggyel megkülönböztetett termékekkel kapcsolatos
adott évi tevékenységének szakmai értékelését. A Munkabizottság a tagok kérése esetén írásban munkarendet állít fel, és meghatározza a szakmai értékelése során alkalmazott szempontokat.
• 3. lépés: Kereskedelmi üzletlánci bemutatkozó anyagok benyújtása, minden év június
20. napjáig. A tanúsításban részt venni kívánó kereskedelmi üzletláncoknak lehetősége van a
Jogosult által megküldött e-mailes felhívásban megadott határidőre megküldeni bemutatkozó
anyagaikat, valamint annak az értékeléshez felhasználásra szánt mellékleteit. A kereskedelmi
üzletláncoknak tudomása van arról, hogy Jogosult nem köteles figyelembe venni a határidő lejáratát követően benyújtásra kerülő bemutatkozó anyagokat, illetve azok mellékleteit. Jogosult
igazolást küld a bemutatkozó anyagok beérkezéséről a beküldő kereskedelmi üzletláncoknak.
• 4. lépés: Kereskedelmi üzletlánci bemutatkozó anyagok feldolgozása, kiegészítése, teljeskörűvé tétele, minden év június 30. napjáig. Jogosult vállalja, hogy a határidőben beérkezett bemutatkozó anyagokat áttekinti, amennyiben azokat és/vagy bármelyik részüket értelmezhetetlen tartja, akkor kiegészítést és magyarázatot kér a kereskedelmi üzletlánc által
megadott kapcsolattartótól.
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• 5. lépés: Szavazási folyamat elindítása, tanúsítási anyagok megküldése Szavazásra jogosultaknak, minden év július 10. napjáig. Jogosult összeállítja a tanúsítási értékelésre bocsátásra alkalmas anyagokat, melyek az értékelési kérdőív mellékletét képezik, és július 10. napjáig, e-mailes felhívásban megküldi a szavazásra jogosultaknak. Jogosult vállalja, hogy a megküldés során kitanítást ad az értékelési kérdőívek érvényes visszaküldési időpontjáról.
• 6. lépés: Tanúsításhoz Szavazói dokumentumok előkészítése döntésre, minden év augusztus 31. napjáig. Jogosult vállalja, hogy az augusztus második feléig beérkezésre kerülő
értékelési kérdőíveket feldolgozza. Ennek során összesíti a pontszámokat és az összesítést, valamint a kereskedelmi üzletláncok által megküldött bemutatkozó anyagokat és mellékleteiket
augusztus végéig megküldi a Munkabizottság részére.
• 7. lépés: Munkabizottsági érkelés lefolytatása, tanúsítási eredmény megállapítása, minden év szeptember 15. napjáig. A Munkabizottság munkarendje olyan módon kerül felállításra, hogy a tárgyévi díjátadó előtti hét első napjáig, de legkésőbb szeptember 15. napjáig megállapításra tudjon kerülni a tanúsítási eljárás eredménye. A Munkabizottság döntéséről írásos
összefoglaló készül. Jogosult gondoskodik, hogy a résztvevők értesítésre, és a tanúsításra vonatkozó dokumentumok személyre szabottan elkészítésre kerüljenek.
• 8. lépés: Tanúsítási eredmény ünnepélyes kihirdetése, minden év szeptember 30. napjáig. A tanúsítási eredmény kihirdetésére ünnepélyes formában kerül sor, a Trade Magazin által tárgyévben megszervezett Business Days konferencián. A megrendezés helyét és időpontját
a Trade Magazin közli az érintettekkel. A tanúsítást igazoló okiratokat, díjakat, okleveleket és
elismeréseket a Jogosult és a Trade Magazin képviselői, valamint a tárgyévi fővédnök (általában a mindenkori agrárminiszter) adja át az érintetteknek.
• 9. lépés: Védjegyhasználati szerződés megkötése, minden év szeptember 30. napjáig. A
tanúsítási eredmény megállapítását követően védjegyhasználati szerződés kerül megkötésre a
tanúsított Használókkal, és ezzel egyidőpontban a díj használatára vonatkozó arculati kézikönyv is átadásra kerül. Jogosult képviselőjének (ezzel egyidőben lebonyolításra kerülő feladata), hogy a védjegyhasználati szerződés megszűnését követően ellenőrizze a korábbi (az
előző évi) Használó védjegyhasználatának megszüntetését, és megszüntetés hiányában eljárjon a szükséges jogorvoslati eljárás megindításában és lefolytatásában.
5.4. A tanúsítás eredményének tartalma
A tanúsítási folyamat eredményeként a legmagasabb pontszámot elért kereskedelmi üzletlánc,
valamint a második és a harmadik helyezett, valamint a különdíjban részesített kapja meg a Védjegy 1 éves határozott időtartamra vonatkozó, díjfizetéshez nem kötött használati jogát. Ennek
alapján felhasználhatják a Védjegyet az online és az offline marketing tevékenységük során, a védjegyhasználati szerződésben meghatározott feltételekkel, a tanúsítási folyamat következő évben
esedékes eredményhirdetéséig. A tanúsított kereskedelmi üzletlánc formálisan díjazásban is részesül, a második és a harmadik legmagasabb pontszámot elérő kereskedelmi üzletlánc pedig a
tanúsítási folyamatban történő eredményes részvételét igazoló oklevelet kap. A Munkabizottság
javaslata alapján szakmai különdíj is adható. A tanúsító védjegy használata ugyanakkor kizárólagos, a legmagasabb pontszámot elérő első három, illetve a különdíjban részesített kereskedelmi
üzletlánc lesz jogosult a Védjegy használatára. Ezek kommunikációjukban utalhatnak arra, hogy
eredményesen (első-második-harmadik helyezettként, különdíjazottként) vettek részt a tanúsítási folyamatban. Mivel a tanúsítás alapvetően erkölcsi elismerés, ezért pénzbeli jutalmazásra
nem kerül sor. Így a résztvevők pénzdíjra és/vagy költségtérítésre részvételükkel és tanúsításukkal kapcsolatban nem tarthatnak igényt.
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6. A védjegyhasználat feltételei
6.1. A Védjegy azonosító adatai
Védjegy: Kereskedelmi Nívódíj
Védjegy típusa: színes ábrás tanúsító megjelölés, szöveges elemekkel
Védjegybejelentés ügyszáma: M2103489
Védjegy oltalmi köre: 35. osztály
Védjegy jogosultja (tulajdonos): Magyar Termék Nonprofit Kft.
6.2. A Védjegy használatának, és a használat ellenőrzésének feltételei
A tanúsítás eredményeként a tanúsított kereskedelmi üzletlánc (a továbbiakban: Használó) jogosulttá válik a Kereskedelmi Nívódíj feliratú színes ábrás tanúsító védjegy (a továbbiakban is: Védjegy) használatára. A használat feltétele a tanúsítási eljárásban történő érvényes és eredményes
részvétel, az érvényes tanúsítás, és azt követően a Jogosult társasággal a védjegyhasználati szerződés érvényes módon történő megkötése. Jogosult vállalja, hogy a használat szabályait tartalmazó használati szerződés aktualizált feltételeit, a tanúsítás meghirdetésére vonatkozó tárgyévi
hirdetménnyel, valamint a tanúsítási eljárással összefüggő egyéb dokumentumokkal együtt közzéteszi honlapján. A Védjegy használata nem automatikus, csak abban az esetben lehetséges, ha a
tanúsított Használó védjegyhasználati szerződést köt a Jogosulttal.
A használati szerződésben a Jogosult nem kizárólagos használati engedélyt ad a Használónak a
Védjegy tanúsított szolgáltatásával kapcsolatban történő használatára, Magyarország területén. A
használat 1 éves határozott időtartamra szól. A használati jog a kereskedelmi tevékenységhez
kapcsolódóan, a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás 35. osztályába sorolt kereskedelmi és marketing szolgáltatásra vonatkozik. Az 1 éves határozott időtartam a használati szerződés aláírása napját követő 1 éves időtartamot jelenti, és az attól számított 365. napig tart.
A Használó jogosulttá válik a Védjegy használatára a védjegyhasználati szerződés alapján. A használat irányulhat a Védjegy használatára a Használó kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban,
az üzlethelyiségeiben elhelyezett vizuális arculati elemként, a kereskedelmi tevékenységére vonatkozó hirdetésekben és marketing anyagokban, beleértve a Használóról és a kereskedelmi tevékenységéről készült online és offline hirdetési és marketing anyagokat. A Használó ugyanakkor
nem jogosult a Védjegyet saját tulajdonaként feltüntetni, használatát harmadik személynek engedélyezni, és kereskedelmi tevékenységén kívüli szolgáltatásain, valamint az általa forgalmazott
árukon felhasználni. A Jogosult arculati kézikönyvet alakít ki a használat feltételeiről, amelyet közzétesz honlapján. Az arculati kézikönyv tartalmazza a Védjegy alkalmazásával kapcsolatos előírásokat és feltételeket. A Használó vállalja a használati szerződés aláírásával, hogy a Védjegy használata során betartja az arculati kézikönyvben meghatározott feltételeket. A Használó azt is vállalja, hogy a használati szerződés lejáratának napjáig megszünteti a Védjegy használatát minden
általa alkalmazott felhasználási módon.
A használat díjmentes, ezért a Használónak nem keletkezik a Jogosult felé ellenérték fizetési kötelezettsége a használathoz kapcsolódóan. Ugyanakkor Használó nem támaszthat költségtérítési
igényt a Jogosult felé a Védjegy felhasználása és használata során. A Védjegy felhasználásának és
alkalmazásának költségei kizárólag és teljesen a Használót terhelik. Jogosult jogosult, de nem köteles a használati jogviszonyt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által vezetett védjegylajstromban bejegyeztetni. Az ezzel kapcsolatos költségek Jogosultat terhelik.
Jogosult a használati szerződés időtartama alatt bármikor jogosult a Védjegy használatának ellenőrzésére. Ez lehetséges a Használó szék- és telephelyén történő helyszíni ellenőrzéssel, valamint
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a Védjegyet tartalmazó online és offline marketing anyagok tartalmának ellenőrzésével. Az ellenőrzés célja a Védjeggyel kapcsolatos arculati feltételek teljesítésének vizsgálata, valamint a Védjegy céljának megfelelő használata. Jogosult előre írásban jelzi Használó részére a helyszíni ellenőrzések időpontját. Jogosult írásban kérhet mintát azon online és offline marketing anyagokról,
amelyeken a Védjegy alkalomszerűen (kampány), vagy a használat 1 éves időtartama alatt folyamatosan felhasználásra kerül. Használó ugyanakkor írásban kérheti a Jogosult előzetes jóváhagyását azokkal az online és offline marketing anyagokkal kapcsolatban, amelyeken a Védjegy felhasználásra kerül. Jogosult vállalja, hogy 15 napon belül írásban megküldi Használó részére a jóváhagyását, vagy szükséges mértékű javítási utasításait a számára bemutatott online és offline
marketing anyagokkal kapcsolatban. Amennyiben Használó helyszíni bejárással egybekötött jóváhagyást kér Jogosulttól, ennek a költségei Használót terhelik.
A használattal kapcsolatos egyéb feltételeket a használati szerződés rögzíti.
6.3. A jogosulatlan használattal szembeni fellépés rendje
A Védjegy használatának alapja, hogy a Használó kereskedelmi üzletlánc a tanúsítási eljáráson
érvényesen és eredményesen részt vesz, ennek során a Használó szolgáltatását tanúsítják, majd a
Használó a Jogosulttal érvényes használati szerződést köt. A használati szerződés az aláírása napján lép hatályba, és 1 éves határozott időtartamra szól. A használati szerződés meghosszabbítására nincs lehetőség. A használati szerződés ugyanakkor automatikusan megszűnik, amennyiben
a Használó a használati szerződés hatálybalépését követő 1 hónapon belül nem kezdi meg a Védjegy használatát a használati szerződés szerinti feltételekkel. Használó vállalja, hogy a Szerződés
lejáratának napjáig megszünteti a Védjegy használatát minden általa alkalmazott felhasználási
módon. A használati szerződés abban az esetben is megszűnik, amennyiben Használó a Védjegyet
saját tulajdonaként tünteti fel, vagy olyan módon használja fel, amely hozzájárulhat a Védjegy
és/vagy a Magyar Termék tanúsító védjegyekkel megkülönböztetett termékek jóhírnevének csorbításához. Mindezek alapján jogosulatlan használatnak a Védjegy érvényes használati szerződés
hiányában történő felhasználása tekinthető, függetlenül attól, hogy az érvényes használati szerződés melyik, az előzőek szerinti feltételre visszavezethető okok miatt nem áll rendelkezésre.
A Védjegy jogosulatlan felhasználásával szemben minden esetben a Jogosult lép fel hivatalosan, és
a fellépésre az eset körülményeitől függő módon kerül sor. A fellépés rendszerében elsődlegesen
a jogosulatlan felhasználás megszüntetésére, majd az okozott erkölcsi és vagyoni károk mindenkor hatályos jogszabályok szerinti érvényesítésével kerül sor.

7. Egyéb feltételek
Jelen szabályzat kiadásáért, aktualizálásáért a Magyar Termék Nonprofit Kft. képviselője felelős
és jogosult. A szabályzatban meghatározott dokumentumok és szerződési sablonok jelen szabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezik. Ezek közzé sorolhatók:
•
•
•
•

Bemutatkozó anyagra vonatkozó adatkérési sablon
Értékelési kérdőív sablon
Védjegyhasználati szerződés sablon
Védjegyhasználati arculati kézikönyv
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A Magyar Termék Nonprofit Kft. honlapján közzéteszi jelen tanúsítási szabályzatot, amelyet az
érdeklődők díjmentesen megtekinthetnek, letölthetnek. Aláírásával jelen tanúsítási szabályzat alkalmazását a Magyar Termék Nonprofit Kft. képviselője elrendeli.
Lábatlan, 2022. július 11.

Magyar Termék Nonprofit Kft.
Benedek Eszter Katalin ügyvezető
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1. számú melléklet

Magyar Termék tanúsítóvédjegy-család tanúsítással kapcsolatos elemei
Jelen szabályzat az alábbi érvényes védjegyeket tekinti a Magyar Termék tanúsítóvédjegy-család
részének, azokban az esetekben, amikor Magyar Termék tanúsító védjegyként hivatkozik ezekre:
•
•
•
•
•
•
•
•

187472 lajtromszámú Magyar Termék tanúsító védjegy
199289 lajtromszámú Magyar Termék tanúsító védjegy
203428 lajtromszámú Magyar Termék tanúsító védjegy
203845 lajtromszámú Magyar Szolgáltatás tanúsító védjegy
207892 lajtromszámú Hazai Feldolgozású Termék tanúsító védjegy
207893 lajtromszámú Hazai Termék tanúsító védjegy
209517 lajtromszámú Hazai Termék tanúsító védjegy
209519 lajtromszámú Hazai Feldolgozású Termék tanúsító védjegy

Lábatlan, 2022. július 11.

Magyar Termék Nonprofit Kft.
Benedek Eszter Katalin ügyvezető
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