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Újfehértó Város Önkormányzata
ÚJFEHÉRTÓ TERMÉK VÉDJEGY
Védjegyszabályzata
ELŐZMÉNYEK
Újfehértó Város Önkormányzata „Újfehértói termék” védjegy kialakítását és működtetését
határozta el, a helyben megtermelt élelmiszerek, a helyben gyártott termékek fogyasztásának,
a helyi gazdaság élénkítésének érdekében.
Újfehértó Város Önkormányzata védjegy-bejelentési kérelmet nyújtott be a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalához. A hivatal a kérelmet elbírálta és védjegyoltalmat jegyzett be az M 16
01561 számon. Az oltalom a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 2016. augusztus 15.-i
számában megjelent.
Erre tekintettel Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A védjegyek és földrajzi
árujelzők oltalmáról szóló” 1997. évi XI. törvény és „A védjegybejelentés és a földrajzi
árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól szóló” 16/2004 (IV.27.) IM
rendelet alapján megalkotta az alábbi védjegyszabályzatot.

1. A VÉDJEGYSZABÁLYZAT CÉLJA

1) A Védjegytulajdonos és a Védjegyhasználók érdekeire figyelemmel olyan szabály- és
feltételrendszer kialakítása, ami a védjegy céljának és értékének a megőrzését biztosítja.
2) Egyértelmű útmutatást adjon a védjegy használatának jogáért védjegyhasználati
szerződést kötni akaró Védjegyhasználók, valamint a Védjegytulajdonos nevében a
védjegyeztetési eljárást lefolytató, Újfehértói Termék Bírálóbizottság tagjai részére.
3) A szabályzat célja továbbá az is, hogy iránymutatást adjon a védjeggyel ellátandó
termékek minőségi követelményeiről.
2. A VÉDJEGY TULAJDONOSA

1) Védjegytulajdonos neve: Újfehértó Város Önkormányzata
2) Védjegytulajdonos székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István út 10.

3. A VÉDJEGYTULAJDONOS CÉLJA
1) A Védjegytulajdonos célja az újfehértói termékek ismertségének növelése.
2) A Védjegytulajdonos ezen keresztül kíván hozzájárulni az újfehértói gazdaság
fellendítéséhez, a helyi termelők ösztönzéséhez és új munkahelyek teremtéséhez.
3) Az „Újfehértói Termék" védjegy alkalmazásának elsődleges célja városunkban
működő helyi termelők, vállalkozások, gazdálkodók, gazdálkodó szervezetek
támogatása, az eladásra szánt termékeik megbecsülésének növelése, piaci
lehetőségeinek bővítése, vidékfejlesztési és gazdasági együttműködések erősítése.
4) A Védjegytulajdonos célja, hogy a helyben megtermelt, előállított minőségi
élelmiszereket, termékeket megkülönböztesse a piaci áruválasztékban, a védjeggyel
ellátott termékek elismert, keresett elemei legyenek a helyi piac kínálatának.
5) Cél továbbá a helyi termékek piacra jutásának segítése, hogy a vásárlók keressék és
előnyben részesítsék az „Újfehértói termék” védjeggyel ellátott helyi termékeket.
6) Az „Újfehértói termék” védjeggyel ellátott termék a vásárlók számára jelentse az
elérhető, jó minőséget, kapcsolódjon a térség termelési, kulturális, és gasztronómiai
sajátosságaihoz.
7) A fogyasztók tájékoztatásán, szemléletformálásán keresztül a vásárlói szokások
befolyásolása, megváltoztatása, a piactéren és kereskedelmi egységekben való
értékesítés iránti érdeklődés növelése.
8) A helyi termelők ösztönzése a környezettudatos termelésre, minőségfejlesztésre, magas
színvonalú termékek előállítására, ezáltal közvetett módon a helyi gazdaság fejlesztése.
9) Tudatos szemléletformálás, a helyi értékek iránti elköteleződés generálása, a
lokálpatriotizmus erősítése, az öntudatos fogyasztói szokás kialakítása.
4. VÉDJEGYRE VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK
1) A védjegy leírása: „Újfehértói termék” embléma az Újfehértó - Micske pusztai késő
avarkori lelet együttes tarsoly közép mintája illetve arc verete ihlette. A minta később a
magyar népművészet egyik kedvelt, erre a régióra jellemző népművészeti tárgyain is
gyakorta megjelent. A színvilág szintén a települést jelképezi a szürke a szikest, a kék a
települést körülvevő vízjárta területeket.
2) A védjegy grafikai és feliratos elemből áll.
3) A megjelölésre vonatkozó ábra kiviteli alakja és színei:

5. AZ ÚJFEHÉRTÓI TERMÉK MEGHATÁROZÁSA, FÖLDRAJZI EREDET
MEGJELÖLÉSE
1) Újfehértón állandó lakcímmel rendelkező termelő által előállított, vagy Újfehértó város
közigazgatási területén megtermelt feldolgozatlan és/vagy feldolgozott élelmiszer,
mezőgazdasági termék, ipari termék, élő állat. A helyben feldolgozott termék helyi
alapanyag felhasználásával, vagy helyben hozzáadott értékkel valósul meg.
Feldolgozott termékek közül az minősül újfehértóinak, amelyben az alapanyag, vagy a
helyben hozzáadott érték aránya legalább 51% mértékű.
6. A VÉDJEGY ALÁ TARTOZÓ TERMÉKKÖR MEGHATÁROZÁSA
1) A termékkör meghatározása a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által Budapesten
2014. január 1-én kiadott „Áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozása védjegy
lajstromozás céljából (Nizzai Megállapodás) szerinti osztályozás” 10. kiadása alapján
történt.
2) A védjeggyel megkülönböztetett áruk felsorolása:
3. OSZTÁLY Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-,
súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó
szerek; fogkrémek.
15. OSZTÁLY Hangszerek.
18. OSZTÁLY Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem
tartoznak más osztályokba; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és
napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20. OSZTÁLY Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből,
szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból,
tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek, amelyek nem
tartoznak más osztályokba.
21. OSZTÁLY Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök;
vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
29. OSZTÁLY Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött
gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek;
étkezési olajok és zsírok.
30. OSZTÁLY Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más
gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz,
melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.

31. OSZTÁLY Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek;
vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32. OSZTÁLY Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33. OSZTÁLY Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

7. AZ ÚJFEHÉRTÓI TERMÉK MINŐSÉG FELTÉTELRENDSZERE
1) A Védjegytulajdonos a helyi élelmiszerek biztonságának, minőségének
fenntarthatóságát és folyamatos javítását a vonatkozó jogszabályi előírások
élelmiszertermelő részéről történő betartásában látja.
2) Éppen ezért a Védjegyhasználónak különösen, de nem kizárólag az alábbi jogszabályi
előírásokat kell betartania:
a) 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
b) Az alap élelmiszerek termelése tekintetében az 50/2008. (IV. 24.) FVM
rendelethez 1. számú mellékletében foglalt „Helyes Mezőgazdasági és
Környezeti Állapot” előírásai.
c) A kistermelői élelmiszertermelés, - előállítás és értékesítés feltételeiről szóló
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet.
d) A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI.12) FVM
rendelet
e) A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
f) Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM
rendelet
g) Egyéb, nem élelmiszernek minősülő termék esetében a gyártás biztonsága, a
termék minőségének biztosítása a gyártásra, illetve a termék minőségére
vonatkozó jogszabályi előírások, szabványok, illetve egyéb műszaki előírások
betartásával biztosítható.
Ezt a kérelmező az általa kiállított nyilatkozattal -szükség szerint
dokumentumokkal alátámasztva- igazolja.
3) A fenti előírások betartásán túl a terméknek, illetve csomagolásának meg kell felelnie az
általános jó ízlés és közerkölcs követelményeinek.
8. A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG MEGSZERZÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE

1) A védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő eljárásban a Védjegytulajdonos
munkaszervezete az Újfehértói Polgármesteri Hivatal.
2) A védjegy megszerzéséhez védjegyhasználati kérelmet és terméket kell benyújtani,
amelyet az Újfehértói Termék Bírálóbizottság bírál el. A védjegyhasználati kérelem
díjmentes.

3) Az Újfehértói Termék Bírálóbizottság 6 tagból áll az alábbiak szerint:
Elnök: Újfehértó Város Önkormányzat polgármestere
Alelnök: Újfehértó Város Önkormányzat alpolgármestere
Tagok: Újfehértó Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának elnöke
a) Újfehértó Város Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke
b) Újfehértó Város Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának elnöke
c) Zajti Ferenc Kulturális Központ igazgatója
4) A bizottság munkáját az egyes termékekre vonatkozó kérelmek elbírálása során a
termék vonatkozásában kellő szakmai tudással rendelkező szakértők segíthetik.
5) A szakértők meghívásáról a bizottság elnöke esetileg dönt.
6) A kérelem formanyomtatványa, valamint a pályázati feltételeket, a bírálat alapelveit és
a használat feltételeit tartalmazó dokumentum beszerezhető az Újfehértói
Polgármesteri Hivatal-ban (4244 Újfehértó, Szent István út l0.) vagy letölthető a város
honlapjáról:www.ujfeherto.hu
Benyújtás módja: a kérelmet egy példányban, termékmintával együtt személyesen
Újfehértói Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni.
7) Amennyiben a termékminta jellegéből (pld. gyorsan romlandó), vagy fizikai
tulajdonságaiból (nagy egyedi méret/és vagy tömeg) adódóan a termékminta leadása
nem lehetséges, a kérelmezőnek a minta helyszínen történő bemutatását kell vállalnia
és erről a kérelemben nyilatkoznia kell.
8) A kérelmezőnek nyilatkozni kell arról, hogy a Védjegyszabályzatban foglaltakat
megismerte és azokat elfogadja, továbbá hozzájárul a kérelem jóváhagyása esetén a
nyilvántartásba vételhez és a közzétételhez.
9) A
kérelem
benyújtására
folyamatosan
van
lehetőség.
A beérkezett kérelmeket az Újfehértói Termék Bírálóbizottság az alábbi szempontok
alapján a kérelem beérkezését követő 90 napon belül bírálja el.

9. ÉRTÉKELÉSI ALAPELVEK

1) Az Újfehértói Termék Bírálóbizottság a bírálatot az alábbi általános értékelési
szempontok figyelembevételével végzi el:
a) a termék, illetve az alapanyag előállítása Újfehértó város területén történik.
b) a termék elsősorban helyi nyersanyagokból készüljön, és túlnyomóan ne
tartalmazza tájidegen, illetve termőhely idegen növény származékát vagy
tájidegen vadon élő állat származékát,
c) a gyártó vagy a szolgáltató tevékenységének végzését a térség munkaerő
kínálatára alapozza,
d) a termék a minőségével, megjelenésével vagy más kivételes tulajdonságával jól
reprezentálja a térség természeti, táji és kulturális sajátosságait,

e) a pályázó a tevékenységét a helyi hagyományokra és helyi sajátosságokra
alapozva végezze,
f) a pályázó tevékenysége mintaértékű legyen más termelők, szolgáltatók részére,
g) a termék, szolgáltatás megfeleljen a hazai és európai uniós normáknak,
szabályoknak, és illeszkedjen a fenntartható fejlődés elvéhez.
Előállítás:
2) A termék előállításának módjáról a kérelmező nyilatkozatot nyújt be. Élelmiszer
esetén alapvető követelmény a védjegyhasználat során a környezetkímélő vagy annak
bevezetését vállaló gazdálkodás keretében történő élelmiszertermelés. Ugyanakkor a
védjegyhasználatból nincsenek kizárva azok, akik nem folytatnak környezetkímélő
gazdálkodást, ugyanakkor az ilyen gazdálkodást végzők terméke előnyt élvez,
hasonlóan azokhoz, akik vállalják az arra való átállást az ilyen feltételnek nem
megfelelő kérelmezővel szemben. Ezzel a védjegyrendszer ösztönzi (önkéntesen
vállalható minőségtanúsítási szempontokkal és ingyenes tanácsadási tevékenységgel) a
környezetkímélő gazdálkodásra történő átállást.
Speciális termékjellemzők:
3) Az értékelés kiterjed a termék kivételes (átlag feletti) minőségére, amellyel jól
reprezentálja a régiót, a helyi specialitásokat. A termék minőségi sajátosságait az
Újfehértói Termék Bírálóbizottság ítéli meg a termékminta alapján (indokolt esetben
fénykép vagy a termék kérvényben megadott tulajdonságainak leírása alapján).
4) Az Újfehértói Termék Bírálóbizottság egy terméket (csomagolásával együtt) a
feldolgozás pontossága, működés, eredetiség, esztétikai és érzékszervi tulajdonságok
(illat, íz, megjelenés, stb.) valamint környezet- és természetvédelmi szempontok
szerint bírál el (összehasonlítva az adott termék átlagos típusával).
5) Előnyt jelent, ha a termék olyan leírást, magyarázatot, feliratot tartalmazz, amely a
származását egyértelműen jelzi. További előnyként kell kezelni, ha az alkotás
elnevezése a városra, esetleg régióra utaló helyi elnevezést is tartalmaz.
6) Az Újfehértói Termék Bírálóbizottság a védjegyhasználati engedélyt egy termék
vonatkozásában abban az esetben adhatja meg, ha a termék és annak termelője
egyszerre teljesíti a következő feltételeket:
a) Város területén végzi a termék előállítását;
b) a meghatározott kötelezően teljesítendő feltételek mindegyikének megfelel (
kérelem 5/I. a, b/1, b/2 kérdésére adott válasza „igen”, kérelem 5/I. b/3, b/4 és b/5
kérdésére adott válasza „nem”)
c) mezőgazdasági termék, élelmiszer estén a termékjellemzőkkel kapcsolatos
feltételek közül legalább egyet megjelöl (további feltételek megjelölése előnyt
jelent)
7) Hiánypótlás esetén a fenti határidőbe a hiánypótlás kibocsátása és teljesítése között
eltelt idő nem számít be.
8) A bírálóbizottság tagjai, illetve a meghívott szakértők tiszteletdíjban nem részesülnek,
a feladatuk ellátásával összefüggő esetleges költségeik megtérítésre nem jogosultak.
9) A bírálóbizottság üléseit szükség szerint tartja.
10) A bírálóbizottság ülését az Elnök hívja össze és vezeti, akit távollétében az alelnök
teljes jogkörrel helyettesít.

11) Az ülésre az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy
azokat a szakmai bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 15 napon
megkaphassák.
12) A meghívók postai úton és elektronikus úton is megküldhetőek.
13) A bírálóbizottság indokolt esetben telefonon is összehívható.
14) A határozatképességéhez a tagok több mint felének a jelenléte szükséges.
15) Amennyiben a kérelem vizsgálata során kiderül, hogy a kérelem nem felel meg az
előírásoknak, a bírálóbizottság a kérelmezőt felhívhatja a hiányosság 30 napon belül
történő pótlására. Amennyiben a kérelmező a hiányosságot pótolja, a kérelmet a
következő ülés során kell elbírálni. Ha a hiányosság, hiba nem orvosolható, akkor a
bírálóbizottság elutasító döntést hoz.
16) A bírálóbizottság tagja döntéshozatalkor igennel, nemmel szavazhat, vagy
tartózkodhat a szavazástól.
17) A bírálóbizottság határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel
hozza meg.
18) A bizottság tagja az egyes kérelmek elbírálásakor köteles az adott kérelmezővel
szemben fennálló érintettségét a kérelem elbírálásáig az ülés vezetője részére
bejelenteni.
19) Ebben az esetben az ülést vezető dönt arról, hogy az érintettségét bejelentő bizottsági
tag a döntéshozatalban részt vehet, vagy sem. Amennyiben az érintettségét az ülést
vezető jelentette be, akkor bizottság tagjai egyszerű többséggel döntenek arról, hogy a
döntéshozatalban részt vehet, vagy sem.
20) Saját termékének elbírásában a bizottság tagja nem vehet részt.
21) Saját terméknek minősül az a termék, melyet a tag saját tevékenysége során állít elő,
vagy olyan gazdálkodó szervezet állítja elő, melyben a bizottság tagja irányítási jogot
gyakorol (pld. vezető tisztségviselő), vagy tulajdonrésszel rendelkezik.
22) Azonos számú szavazat esetén az Elnök szavazata dönt.
23) A bírálóbizottság döntéseit határozat formájában hozza.
24) A bírálóbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.
25) A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal
és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját és napját.
26) A bírálóbizottság döntésről 15 napon belül írásban kell értesíteni a kérelmezőt. A
döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
27) Amennyiben a bírálóbizottság a kérelemnek helyt ad, a kérelmezővel a 3. számú
mellékletben szereplő védjegyhasználati szerződést a döntést követő 30 napon belül
meg kell kötni.
28) A szerződést az önkormányzat, mint védjegyjogosult képviseletében a polgármester
írja alá.
29) A Védjegyhasználó a szerződés aláírásától számított 5 évig jogosult a védjegy
használatára, mely időtartam végén a felhasználási joga automatikusan megszűnik.
30) A védjegyhasználati jog meghosszabbítható.
31) A meghosszabbításra az első elbírálásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
32) Visszavont védjegyhasználati jog esetén a termékre új védjegyhasználati jog nem
engedélyezhető.
33) A védjegyhasználat joga díjmentes, azt semmilyen egyéb költség (regisztrációs díj,
nyilvántartási díj, stb.) nem terheli.

34) A védjegy terméken, annak csomagolásán, reklámhordozón történő megjelenésével,
és minden egyéb más engedélyezett módon történő felhasználásával kapcsolatos
minden költség a védjegyhasználót terheli.
35) A megkötött szerződés alapján az Újfehértói Polgármesteri Hivatal a védjegy
használóját nyilvántartásba veszi, és gondoskodik annak közzétételéről a város
honlapján.
36) A védjegyhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Védjegytulajdonos termékét a honlapján,
promóciós kiadványaiban megjelenítse.
37) A bírálóbizottság működésével kapcsolatos szervezési, adminisztrációs feladatokat
(kérelmek befogadása, meghívó kiküldés, jegyzőkönyv készítés, szerződéskötés, stb.)
az Újfehértói Polgármesteri Hivatal látja el, az ezzel kapcsolatos költségek az
Újfehértói Polgármesteri Hivatalt terhelik.

10. A VÉDJEGY ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT SZABÁLYAI
1) A védjegy alkalmazása, grafikai megjelenítése kizárólag az „Újfehértói termék”
Arculati Kézikönyvben rögzítettek szerint lehetséges. Az „Újfehértói termék” Arculati
Kézikönyv (2. számú melléklet) az „Újfehértói termék” egységes védjegyarculatát
alkotó azonosító elemeket tartalmazza. Az ott leírt alkalmazások kötelező jelleggel
bírnak minden grafikai, nyomdai, dekorációs, multimédiás stb. ábrázoláskor. A védjegy
bármilyen jellegű, nem aránytartó torzítása tilos!
2) A védjegyet csak érvényes védjegy használati szerződés birtokában, az „Újfehértói
termék” Arculati Kézikönyvben előírt módon és a Védjegyszabályzatban
meghatározottak szerint lehet felhasználni.
3) A Védjegyhasználó a használat jogát harmadik személy részére át nem ruházhatja.
4) Védjegyhasználónak nyilvántartást kell vezetnie az általa előállított, védjegy alá
rendezett termékek mennyiségéről, az előállítás idejéről, az értékesített mennyiségről és
az értékesítés helyéről, idejéről.
5) A fenti nyilvántartásokat 5 évig meg kell őrizni.
11. A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG MEGSZŰNÉSE
1) A védjegy használati jogosultsága megszűnik, ha
a) a védjegyhasználati jog – védjegyhasználati szerződésben meghatározott – ideje
lejár, és azt a védjegyhasználati jog meghosszabbítása iránti kérelem
benyújtásával nem hosszabbítják meg,
b) a védjegy használója lemond a védjegy használatáról,
c) a védjegyhasználati jog visszavonásra kerül
2) A védjegyhasználati jogosultság megszűnését követő naptól a Használó a védjegyet
semmilyen formában nem használhatja.

12. A VÉDJEGYHASZNÁLAT ELLENŐRZÉSE

1) A Védjegytulajdonos a Védjegyszabályzatban foglaltak betartását eseti jelleggel
ellenőrzi.
2) Erre elsősorban áruminták bekérésével, próbavásárlások formájában, illetve
amennyiben a termék jellege ezt megkívánja, akkor helyszíni ellenőrzéssel kerülhet sor.
3) A Védjegytulajdonos 30 nap kijavítási határidővel felszólítja a Védjegyhasználót az
ellenőrzés során tapasztalt nem szabályszerű védjegyhasználat kijavítására. Ennek
elmulasztása szerződésszegésnek minősül.
4) A Védjegyhasználó köteles az eseti ellenőrzés lehetőségét biztosítani a
Védjegytulajdonosnak, ami kiterjed a termékkel kapcsolatos dokumentációkba való
betekintés, az előállítás, feldolgozás, tárolás vagy értékesítés körülményeinek helyszíni
ellenőrzése jogának biztosítására.
5) A Védjegyhasználó köteles együttműködni a Védjegytulajdonossal és a nevében
eljárókkal minden egyéb, a Védjegyszabályzat betartása szempontjából lényeges
ellenőrzési tevékenység során.
6) A Védjegyhasználó a Védjegyhasználati szerződés másolatát, amely a védjegy használat
jogosultságát igazolja, köteles magánál tartani az értékesítési tevékenység gyakorlása
során, és ellenőrzés esetén köteles felmutatni az ellenőrzést végző részére.
7) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a Védjegyhasználó a
Védjegyszabályzatban foglaltakat nem tartja be, a Védjegytulajdonos határidő tűzésével
felszólítja annak pótlására.
8) Amennyiben a Védjegyhasználó a megadott határidőig nem tesz eleget a felszólításnak,
a Védjegytulajdonos a védjegyhasználati szerződést egyoldalúan felbontja, a
védjegyhasználati jogot azonnali hatállyal visszavonja.
9) A szabálytalanság felszámolása kapcsán felmerülő esetleges költségek a védjegyet
szabálytalanul használót terhelik.

13. JOGOSULATLAN VÉDJEGYHASZNÁLATTAL SZEMBENI FELLÉPÉS
RENDJE
1) A jogosulatlan védjegyhasználattal szemben a Védjegytulajdonos jogosult fellépni. A
Védjegytulajdonos köteles mindent megtenni a jogosulatlan védjegyhasználat
megszüntetésére, az ebből fakadó jogi és vagyoni jellegű következmények
érvényesítésére.
2) Védjegyhasználat megsértésének minősül, ha a használó a védjegyet
a)
b)
c)
d)

jogosultság megszerzése nélkül,
védjegyhasználati szerződés megkötése nélkül,
jogosultság visszavonása után is,
más, a követelményeknek meg nem felelő termék, szolgáltatás vonatkozásában
is használja.
3) Jogosulatlan védjegyhasználat esetén a védjegyjogosult a védjegyek és földrajzi
árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 27. §-ában rögzítettek szerint jár el.
4) Ha a Használó védjegyhasználati jogosultság megszűnését követő naptól a védjegyet
jogosulatlanul tovább használja, úgy a jogosulatlan használat idejére, minden
megkezdett hónap után 100.000,- Ft+ÁFA kötbér megfizetésére köteles. A Jogosult a

polgári jogi igények mellett a kötbér összegét meghaladó kárának megtérítését is
igényelheti. A Jogosult a használó költségére a védjegyet eltávolíttathatja.
5) Amennyiben a Védjegyhasználónak tudomására jut jogosulatlan védjegyhasználat,
szóban vagy írásban tájékoztathatja a Védjegytulajdonost.
14. A VÉDJEGYTULAJDONOS KÖTELEZETTSÉGEI
1) A Védjegytulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szabályzat szerinti
Védjegyhasználókat a védjegyes termékeik vonatkozásában lehetőségei szerint
népszerűsíti.
2) A Védjegytulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a védjegy alkalmazhatóságának
technikai feltételeit folyamatosan, de minimum a Védjegyszabályzat hatálybalépésétől
számított 10 évig biztosítja.
15. EGYÉB
1) A Védjegytulajdonos törekszik arra, hogy a jelen szabályzat szerinti
Védjegyhasználókkal közös szakmai programokat szervezzen és a közös érdekek
mentén jelen szabályzat szerinti célok elérése érdekében projekteket készítsen elő és
valósítson meg.
2) A Védjegyszabályzat az elfogadás napján lép hatályba.
3) A jelen Védjegyszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a védjegyek és földrajzi
árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény rendelkezései az irányadók.
Újfehértó, 2016. augusztus 31.
MELLÉKLETEK
1. számú melléklet: Kérelem Az „Újfehértói termék” védjegy használatához
2. számú melléklet: Az „Újfehértói termék” Arculati Kézikönyv
3. számú melléklet: Védjegyhasználati szerződés minta
A Védjegyszabályzatot Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 145/2016. (VIII.
31.)számú határozatával hagyta jóvá.
Újfehértó, 2016. augusztus 31.
1. számú melléklet a Védjegyszabályzathoz

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT
Jelen nyilatkozat alapján az Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó Szent István u.
l0. sz.) védjegytulajdonos „Újfehértói 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: …………………………………….........................................................................
Képviselő neve, beosztása: ……………………………………………………………………..
Lakcím/székhely: ………………………………………………………………………………

Anyja neve:……………………………………………………………………………………..
Gazdálkodás címe(i): …………………………………………………………………………...
Telefonszám: ……………………………………………………………………………………
Email cím: ………………………………………………………………………………………
Adószám/adóazonosító: ………………………………………………………………………...
Termelői regisztrációs szám:……………………………………………………………………
Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma:……………………………………………….
2. Védjegyhasználó/Kérelmező bemutatása (Mióta foglalkozik gazdálkodással,termeléssel,
mekkora területen mit termel/mit dolgoz fel/állít elő, hány embert foglalkoztat?)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3. A termék(ek) felsorolása és rövid leírása:
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 védjegyet olyan termékeken kívánom feltüntetni, melyeket az Újfehértó településen
állítanak elő (termelnek, gyűjtenek, dolgoznak fel, stb.):

Igen




Nem
b. Nyilatkozom továbbá az általam képviselt szervezetről, vagy (ha értelmezhető) egyéni
vállalkozóról, magánszemélyről, hogy:
b/1. tevékenységei és/vagy termékei megfelelnek a hazai és európai uniós normáknak,
szabályoknak, és az illeszkednek a fenntartható fejlődés elvéhez, terméke megfelel a
szabályzatban foglalt tanúsítványi feltételeknek.
Igen
Nem




b/2. A termék előállításának, gyártásának a biztonsága, a termék minőségének biztosítása a
gyártásra, illetve a termék minőségére vonatkozó jogszabályi előírások, szabványok, illetve
egyéb műszaki előírások betartásával történik.

Igen
Nem

b/3. felszámolási-, végelszámolási vagy csődeljárás alatt áll

Igen
Nem

b/4. Van 60 napnál régebben lejárt köztartozása

Igen








Nem
b/5. Az elmúlt 5 évben természetkárosítás és/vagy környezetkárosítás miatt jogerős hatósági
vagy bírósági elmarasztaló határozat ellene keletkezett

Igen
Nem




c. Kérjük, jelölje be, hogy a védjegy használatára jogosult alábbi személyek vagy szervezetek
közül Ön melyik csoportba tartozik:
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 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 társadalmi (civil) szervezet: a jogosult településen bejegyzett székhellyel
rendelkező társadalmi (civil) szervezet, amely a jogosult települése(ke)n fejti ki
tevékenységét;
helyi természetes személy: a jogosult településen állandó lakás céljára alkalmas
lakóépületben bejelentett lakcímmel rendelkező és/vagy a jogosult településen
életvitelszerűen lakó személy (pld. kistermelő).

5./II. Nyilatkozat (a megfelelő rész aláhúzásával) a termék előállításának módjáról:
Általános gazdálkodás, termelés
Általános gazdálkodás, mely átállás alatt áll környezetkímélőre
Környezetkímélő gazdálkodás (agrár-környezetgazdálkodás programok előírásai szerint)

Minősített biogazdálkodás
Egyéb: ……………………………………………………..

5./III. Kötelezően választható termékjellemzők (a megfelelő rész aláhúzásával) az
előállítás során:
Fűtetlen fóliás termesztés
Fűtött fóliás termesztés
GMO-mentes (nem génmódosított)
Az adott tájegységre jellemző tájfajta (növény és állat extenzív tartásban)
Természetben gyűjtött növény/gomba és ezek származékai
Hormon-mentes tenyésztés/termesztés
Hozzáadott cukor és édesítőszer-mentes
Ionizáló/radioaktív sugárzással nem kezelt
Mesterséges adalékanyag-mentes (A termék, illetve annak alapanyagai nem tartalmaznak
mesterséges adalékanyagot (pl. fényező, zseléző, sűrítő, pelyhesítő, térfogatnövelő,
állományjavító szert stb.).
Mesterséges ízfokozó-mentes (A termék, illetve annak alapanyagai nem tartalmaznak
mesterséges ízfokozót (pl. aromák). Nem használtak az előállításhoz természetes, de
élelmiszernek nem minősülő ízesítőt.)
Mesterséges színezék-mentes (A termék, illetve annak alapanyagai nem tartalmaznak
mesterséges színezéket. Magyarországi eredetű, természetes alapanyagú színezés
megengedett, pl.: körözött esetében pirospaprika; festőnövények használata. A kifejezetten
színezési céllal hozzáadott összetevőt a csomagoláson ez esetben fel kell tüntetni a
„Mesterséges színezék-mentes” megjelölés mellé (pl. szederlével színezve). Élelmiszernek
nem minősülő természetes eredetű színezéket nem használtak fel.)
Mézzel ízesített
Műtrágyázás nélkül termelt
Szermaradvány-mentes. Szermaradvány-mentesnek tekintjük a terméket, ha az
alapanyagokkal kapcsolatban fennáll, hogy a gazdálkodó:
o az agrár-környezetgazdálkodásban meghatározott zöld és/vagy sárga szereket használta az
előírásoknak megfelelően, vagy
o minősített biogazdálkodó, a biogazdálkodásban megengedett szereket használta az
előírásoknak megfelelően, vagy
o vegyszermentes művelési módon, a vegyszerrel művelt szomszédos területektől kellő
védőtávolsággal, védőövezettel elválasztott területről gyűjtött terméket állít elő, vagy
o a növény szermaradvány mentességét hiteles dokumentummal igazolja (az előírt
élelmezés-egészségügyi várakozási időket a termelés során megtartotta és a permetezési napló
hiteles).
Szójamentes

Tartósítószer-mentes (A termék, illetve annak alapanyagai nem tartalmaznak hozzáadott
mesterséges tartósítószert. A tartósítást is szolgáló, hagyományos eljárások során a termékhez
adott anyagok nem kizáró tényezők, pl. lekvárban a cukor, méz. Megengedettek a
hagyományos tartósítási módszerek, pl. a füstölés, a zsírban, sóban tartás.)
Természetes alapanyagokból készült, amennyiben az előállító saját nyilatkozata szerint a
termék 100%-ban természetes (nem mesterségesen előállított) alapanyagok felhasználásával
készült. (A csomagolást ilyen szempontból nem tekintjük a termék részének.)
Természetesen érett (érésfokozó, állományszárító szer nélkül)
Természetes talajon termesztett
Vegyszeres növényvédelem nélkül termesztett
Csak kontakt növényvédőszerek felhasználásával termesztett
A
termék
a
helyi
hagyományhoz
kapcsolódik,
éspedig:
…………………………………………………………………………………… ……………..
…………………………………………………………………………………………………...
A termék az adott tájegységre jellemző hagyományos előállítási és feldolgozási
eljáráshoz kapcsolódik, éspedig
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

Egyéb előnyös tulajdonság:
……………………………...........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...

5./IV. Nyilatkozat (a megfelelő rész aláhúzásával) a helyi termék környezetkímélő
csomagolásáról:
A termék csomagolása nem szennyezi a környezetet
A csomagoló anyagok elsősorban újrahasznosított vagy újrahasznosítható, biológiailag
lebomló anyagok
A termék csomagolása főként helyi alapanyagokat tartalmaz (.....%-ban)
a fentiek közül egyik sem jellemzi

6. Egyéb: (kérelmező által fontosnak tartott információ, adat, csatolt iratok felsorolása)

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

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

Név: (nyomtatott betűvel):

Név: (nyomtatott betűvel):

………………………………………………

………………………………………………..

Lakcím:………………………………………
……………………………………………….

Lakcím:………………………………….……
……..…………………………………………

Aláírás:………………………………………

Aláírás:………………………………………

3. számú melléklet a Védjegyszabályzathoz

VÉDJEGYHASZNÁLATI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Újfehértó Város Önkormányzata
Székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István út 10.
KSH jelzőszáma: 15732475-8411-321-15
Adószám: 15732475-2-15
Pénzforgalmi jelzőszáma: 68800013-11039141
Képviseli: Nagy Sándor polgármester,

mint védjegyoltalom jogosult (továbbiakban: Jogosult),

másrészről
…………………………………………………………..(Védjegyhasználó neve)
Lakóhely/Székhely:
Adószám/adóazonosító:
Képviselő:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Számlavezető bank és Számlaszám:
Kapcsolattartó:
Honlap:
mint védjegyhasználó (továbbiakban: Használó) között (továbbiakban együttesen: Felek) az
alábbi feltételek szerint:
Előzmények:
Újfehértó Város Önkormányzata „Újfehértói termék” védjegy kialakítását és működtetését
határozta el, a helyi élelmiszerfogyasztás, a helyi gazdaság élénkítése érdekében.
Erre tekintettel Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A védjegyek és földrajzi
árujelzők oltalmáról szóló” 1997. évi XI. törvény és „A védjegybejelentés és a földrajzi
árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól szóló” 16/2004 (IV.27.) IM
rendelet alapján megalkotta a védjegyszabályzatot, illetve védjegy-bejelentési kérelmet
nyújtott be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. A hivatal a kérelmet elbírálta és
védjegyoltalmat jegyzett be az M 16 01561 számon. Az oltalom a Szabadalmi Közlöny és
Védjegyértesítő 2016. augusztus 15.-i számában megjelent.
1) Jogosult kijelenti, hogy kizárólagos és elsőbbségi jogtulajdonosa a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalához (továbbiakban: SZTNH) a lajstromozásra bejelentett és 2016.
augusztus 15.-én M 16 01561 lajstromszámmal védjegyoltalmat nyert „Újfehértói
termék” védjegynek (továbbiakban: védjegy).
2) Jogosult kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a használati szerződés fennállása alatt
a védjegyoltalmat saját költségén fenntartja és a tudomására jutott bitorlás esetén a
bitorlókkal szemben fellép.
3) Jogosult szavatol azért, hogy harmadik félnek nincs a védjegy magyarországi
hasznosítását korlátozó vagy gátló joga. Kijelenti továbbá, hogy a védjegy kizárólagos
jogosultja, és azzal szabadon rendelkezik.
4) Felek jelen szerződésben az 1. pontban megjelölt védjegyre felhasználási szerződést
kötnek, mely alapján Használó térítésmentesen, nem kizárólagos védjegy felhasználói
jogot szerez Jogosulttól.
5) A védjegy felhasználásával járó valamennyi költséget a Használó viseli.
6) Használó más, 3. személynek nem engedheti át a felhasználási jogot.

7) Jogosult jelen szerződéssel Használó részére határozott idejű, jelen szerződés
aláírásától számított 5 éves, azaz …………………….
-ig tartó használati jogot
enged. A szerződés lejártával a felhasználási jog megszűnik.
8) Használó a védjegyhasználatára a következő termékek vonatkozásában jogosult
(árujegyzék szerinti megnevezés):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
9) A Használó az általa előállított termékek csomagolásán és egyéb reklámeszközein
használhatja az „Újfehértói termék” védjegyet a Védjegyszabályzatában és az
„Újfehértói termék” védjegy Arculati Kézikönyvében meghatározott módon és
feltételek szerint.
10) Használó köteles a Jogosult által engedélyezett termékek értékesítéskor, piaci
megjelenítéskor a védjegyet jól látható helyen feltüntetni. Használó a
védjegyhasználatának során a „Újfehértói termék” védjegy Védjegyszabályzatának
előírásait köteles betartani. Használó a védjegy alkalmazása során az „Újfehértói
termék” védjegy Arculati Kézikönyv előírásait köteles betartani.

11) Használó tudomásul veszi, hogy Jogosult jelen szerződés fennállása alatt ellenőrizheti
a jog gyakorlását, a védjeggyel megjelölt termékek körét és minőségét. A nem
megfelelő joggyakorlás, illetve a minőségi feltételeknek való nem megfelelés a
szerződés azonnali hatályú felmondását, a használati jog megszűnését vonhatja maga
után.
12) Ha a Használó tudomást szerez arról, hogy a védjegyet harmadik személy
jogosulatlanul használja, a bitorlásról a védjegyjogosultat haladéktalanul értesíteni
köteles.
13) A Jogosult köteles a védjegy használóját nyilvántartásba venni, lehetőségei szerint a
Használó termékeinek piacra jutását elősegíteni.
14) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak
maradéktalan
megvalósítása
érdekében
szükség
szerint
folyamatosan
együttműködnek.
A Jogosult által a kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:
Beosztás:
Telefon: 42-290-000/…-es mellék, …………………………
E-mail: ………………………………
A Használó által kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:

Telefon:
E-mail:
15) Jogosult a Védjegyszabályzatban foglaltak betartását az abban foglaltak szerint
ellenőrizheti. Használó köteles az eseti ellenőrzés lehetőségét Jogosult részére a
Védjegyszabályzatban foglaltaknak megfelelően biztosítani.
16) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a Használó a
Védjegyszabályzatban foglaltakat nem tartja be, a Jogosult a Védjegyszabályzatban
foglaltak szerint jár el.
17) A szabálytalanság felszámolása kapcsán felmerülő esetleges költségek a védjegyet
szabálytalanul használót terhelik.
18) A védjegy használati jogosultsága megszűnik, ha:
-

-

a védjegyhasználati jog – védjegyhasználati szerződésben meghatározott – ideje lejár, és
azt a védjegyhasználati jog meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásával nem
hosszabbítják meg,
a védjegy használója lemond a védjegy használatáról
védjegyhasználati jog visszavonásra kerül

19) Jogosult a szerződést írásban a határozott időtartam alatt is, 3 hónapos felmondási
idővel, illetve szerződésszegés esetén azonnali hatállyal felmondhatja és a
védjegyhasználati jogot visszavonhatja. Szerződésszegésnek minősül a Jogtulajdonos
megtévesztése, a minőségi feltételeknek való meg nem felelés, vagy egyéb, olyan
körülmény, amely a szerződés tárgyát képező védjegy általános társadalmi megítélését
hátrányosan befolyásolná.
20) A szerződés felmondása estén Jogosult semmilyen költségének, esetleges kárának
megtérítésére nem jogosult.
21) Használó a szerződést 3 hónapos felmondási idővel, írásban, indokolással szüntetheti
meg.
22) A védjegy oltalom esetleges megszűnésével jelen felhasználási szerződés is
megszűnik. Az oltalom megszűnéséről a Jogosult köteles értesíteni a Használót.
23) Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnését vagy felmondását
követően Használó a védjegyet a határnapot követően semmilyen formában nem
használhatja.
24) Ha a Használó megszűnés vagy felmondás ellenére tovább használja a védjegyet, úgy
a jogosulatlan használat idejére, minden megkezdett hónap után 100.000,- Ft+ÁFA
kötbér megfizetésére köteles. A Jogosult a polgári jogi igények mellett a kötbér
összegét meghaladó kárának megtérítését is igényelheti. A Jogosult a használó
költségére a védjegyet eltávolíttathatja.

25) Felek a jelen szerződésben foglalt jogaikat és kötelezettségeiket kötelesek jóhiszeműen
gyakorolni, a másik felet minden, a szerződés teljesítését érintő kérdésben
haladéktalanul írásban értesíteni, kötelesek valamennyi, a szerződés tartamával
összefüggő nyilatkozataikat egymással írásban közölni.
26) Felek jelen szerződést közös akarattal, írásban bármikor módosíthatják. A
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a védjegyek és a földrajzi árujelzők
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény rendelkezései az irányadóak.
27) A Szerződő Feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerződéssel
kapcsolatos bármely nézeteltérést vagy jogvitát békés tárgyalások útján, közvetlenül
rendezzenek. Amennyiben ez a jogvita felmerülésétől számított 15 napon belül nem
lehetséges, a Szerződő Felek kikötik a jelen jogügyletből eredő vitás kérdéseik
rendezésére a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A Szerződő Felek a jelen, három példányban készült szerződést - melyből egy példány a
Használót, kettő példány a Jogosultat illet meg - együttesen elolvasták, értelmezték, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Újfehértó, 2016………………

………………………………………
Védjegy Jogosultja
Újfehértó Város Önkormányzata
képviseletében
Nagy Sándor polgármester
P. H.

………………………………………
Védjegy Használója
képviseletében
P. H.

