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HASZNÁLATI (VÉDJEGYLICENCIA) SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 

 

Név: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

Cím: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár 

Levelezési címe: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár  

Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 

számlaszáma: 10033001-01711905-00000000 

Adószáma: 15325756-2-08 

Képviseli: Reischl Gábor igazgató, 

mint a védjegyjogosult (a továbbiakban: Védjegyjogosult) 

 

másrészről 

 

Név/Cégnév:  

Székhely:. 

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: 

 

Felek rögzítik, hogy a Védjegyhasználó ………… kérelmet nyújtott be a Fertő – Hanság 

Nemzeti Parki Termék védjegy használatára, mely alapján a bíráló bizottság a 

Védjegyhasználó 2.1. pontban megjelölt termékén a védjegyhasználatot engedélyezte. Felek a 

védjegyhasználatról az alábbiak szerint állapodnak meg.  

 

1. A szerződés tárgya 

A 201 688 lajstromszámú „Nemzeti Parki termék” védjegy és a „Fertő-Hanság Nemzeti Park” 

védjegyének (a továbbiakban együtt: védjegy) jelen szerződés mellékletében foglaltak szerinti 

együttes használatának engedélyezése.  

 

 

2. A Védjegyhasználó jogai és kötelezettségei 

 

2.1. A Védjegyhasználó jogosult a védjegyet az általa előállított, termelt és a ……………… 

számon benyújtott védjegyhasználati kérelemnek megfelelő, ……... áruosztályba tartozó 

……………………………………………………………………… elnevezésű termékeken, 

illetve azok csomagolásán használni, továbbá csomagolatlan termék esetén a forgalmazás 

helyén a fogyasztó számára jól látható módon elhelyezni. A ………… számú 

védjegyhasználati kérelmet a szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. A Védjegyhasználó 

jogosult a védjegyet a …….. osztályban a védjegylajstromba bejegyzett árujegyzék szerint 

használni. 
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2.2. Védjegyhasználó köteles az általa benyújtott kérelemben lenyilatkozott és a jelen 

szerződés 2. számú mellékletében rögzített termékjellemzőket a szerződés érvényességi ideje 

alatt fenntartani. Amennyiben ezekben a jellemzőkben változást kíván eszközölni, azt a 

Védjegyjogosulttal egyeztetni kell. Egyeztetés nélküli változtatás szerződésszegésnek 

minősül, amely esetben a 4.3. pont rendelkezései a mérvadóak. 

 

2.3. A Védjegyhasználó köteles a védjegyet a szerződés 1. számú mellékletének megfelelően 

használni. A Védjegyhasználó a védjegyen semmiféle változtatást nem hajthat végre, a 

használat során a védjegy nem torzulhat. 

 

2.4. A Védjegyhasználó a védjegyet térítésmentesen használhatja. 

 

2.5. A Védjegyhasználó tudomásul veszi, hogy a védjegy használatát harmadik fél részére 

nem engedélyezheti, illetve nem engedheti át. 

 

2.6. A Védjegyhasználó tudomásul veszi, hogy a védjegyet a használati jogot elnyerő más 

személyek, illetve vállalkozások is használhatják. 

 

2.7. A Védjegyhasználó tudomásul veszi, hogy a Védjegyjogosult a védjegy használatát 

indokolt esetben, illetve szúrópróbaszerűen ellenőrizheti. 

2.8. 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 Fertő - Hanság Nemzeti 

Park Igazgatóság felé a védjegyhasználat a www.nemzetiparkitermek.hu honlapon történő 

közzététele és a védjegyhasználók országos nyilvántartásában való szerepeltetése céljából, 

továbbá 

c) a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság az a) pontban foglalt adatokat továbbíthassa a 

központi koordinációt ellátó szerv felé, valamint 

d) szerződésszegés esetén a Védjegyhasználó neve a www.nemzetiparkitermek.hu honlapon 

közzétételre kerüljön 3 évre.  

2.9. 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. 

 

2.10. A Védjegyhasználó vállalja, hogy a termékek előállításával és forgalmazásával 

kapcsolatos jogszabályi előírásoknak megfelel, azokat maradéktalanul betartja. A jogszabályi 

előírások be nem tartásáért a felelősség egyedül a Védjegyhasználót terheli. 

 

2.11. A Védjegyhasználó részéről a kapcsolattartásért felelős személy: ………………………. 

 (elérhetősége:…………………………………………………………………………) 
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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: ………………………… 

 (elérhetőség:…………………………………………………………………………….) 

 

4. A védjegyhasználati jog megszűnése 

 

4.1. Jelen szerződés az aláírásától számítva 5 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 - a jogosultsági 

feltételek változatlansága esetén - 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 

 

Jelen szerződés részét képezi a Védjegyhasználó által …………………-án benyújtott 

védjegyhasználati kérelem (pályázat), az ott tett nyilatkozatait a Védjegyhasználó ezúton 

továbbra is fenntartja. 
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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 5, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből 

aláírás után a Védjegyhasználó 1, a Védjegyjogosult 2 példányt kap. 

 

Kelt: Sarród, 2018. ………………………….. 

 

  

…………………………..……….. 

Védjegyjogosult 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

 

...................................................... 

 

Védjegyhasználó  

 

 

 

 

 

 

Mellékletek:  

1. számú melléklet: A szerződés 1. pontja szerinti védjegy grafikai dokumentációja 

2. számú melléklet: A védjeggyel ellátható termékek 

3. számú melléklet: Védjegyhasználó kérelme 
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1. számú melléklet: Fertő-Hanság Nemzeti Parki Termék védjegy 
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2. számú melléklet: A védjeggyel ellátható termékek 

 
1) csipkék és hímzések   

A termék jellemzői: 

 Magyarországról származó 

 Természetes alapanyagokból készült 

 Jellegzetes helyi, kereskedelmi forgalomba hozható kézműves termék 

       

2) mézek (kivétel akác, aranyvessző, bálványfa, és selyemkóró méz) 

   A termék jellemzői: 

 Ionizáló/radioaktív sugárzással nem kezelt 

 Mesterséges adalékanyag-mentes 

 Mesterséges ízfokozó-mentes 

 Mesterséges színezék-mentes 

 Hozzáadott cukor és édesítőszer-mentes 

 Szermaradvány-mentes 

 Tartósítószer-mentes 

 Természetes alapanyagokból készült 

 

3) szappanok 
    A termék jellemzői: 

 Ionizáló/radioaktív sugárzással nem kezelt 

 Mesterséges adalékanyag-mentes 

 Mesterséges ízfokozó-mentes 

 Mesterséges színezék-mentes 

 Tartósítószer-mentes 

 Természetes alapanyagokból készült 

 

4)  gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök, és lekvárok 

    A termék jellemzői: 

 Ionizáló/radioaktív sugárzással nem kezelt 

 Mesterséges adalékanyag-mentes 

 Mesterséges ízfokozó-mentes 

 Mesterséges színezék-mentes 

 Hozzáadott cukor és édesítőszer-mentes 

 Szermaradvány-mentes 

 Tartósítószer-mentes 

 Természetes alapanyagokból készült 

 

5) borok 
A termék jellemzői: 

 Ionizáló/radioaktív sugárzással nem kezelt 

 Mesterséges adalékanyag-mentes 

 Mesterséges ízfokozó-mentes 

 Mesterséges színezék-mentes 

 Hozzáadott cukor és édesítőszer-mentes 

 Szermaradvány-mentes 

 Tartósítószer-mentes 

 Természetes alapanyagokból készült 
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6) fából, nádból, gyékényből, kőből készült kézműves termékek 
A termék jellemzői: 

 Magyarországról származó 

 Természetes alapanyagokból készült 

 Jellegzetes helyi, kereskedelmi forgalomba hozható kézműves termék 

 

7) cukrászsütemények 
A termék jellemzői: 

 Ionizáló/radioaktív sugárzással nem kezelt 

 Mesterséges adalékanyag-mentes 

 Mesterséges ízfokozó-mentes 

 Mesterséges színezék-mentes 

 Szermaradvány-mentes 

 Tartósítószer-mentes 

 Természetes alapanyagokból készült 

 


