HASZNÁLATI (VÉDJEGYLICENCIA) SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI
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
Természetes személy esetén:
Családi és utóneve:
Születési családi és utóneve:
Születési helye és ideje:
Anyja leánykori neve:
Állampolgársága:
Vállalkozási igazolvány száma:
Adóazonosító jele:
Számlaszáma:
Elérhetősége:
Lakóhelye:
mint védjegyhasználó (a továbbiakban: Védjegyhasználó)
(a továbbiakban a Védjegyjogosult és a Védjegyhasználó együtt: Felek)

Gazdálkodó szervezet esetén:
Megnevezése:
Székhelye:
Vezető tisztségviselő vagy cégvezető családi és utóneve:
Vezető tisztségviselő vagy cégvezető lakcíme:
Statisztikai azonosítója:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
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Számlaszáma:
Elérhetősége:
mint védjegyhasználó (a továbbiakban: Védjegyhasználó)
(a továbbiakban a Védjegyjogosult és a Védjegyhasználó együtt: Felek)

között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

Preambulum
Felek rögzítik, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint védjegyjogosult a BakonyBalaton Geopark Termék védjegyváltozat használatának szabályzatáról szóló 1104-8/2016. számú
igazgatói utasítás alapján a védjegyváltozat használatára pályázati eljárást folytatott le, melynek
nyertese a fent megnevezett vállalkozó/gazdálkodó szervezet.

1. A szerződés tárgya
1.1. Felek rögzítik, hogy Védjegyjogosultnak védjegyhasználati elsőbbségi joga áll fenn a 208 980
lajstromszámú, „Bakony–Balaton Geopark” szóvédjegy, illetve az alábbi, ábrás védjegy
vonatkozásában:

1.2 Védjegyjogosult a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feljogosítja a Védjegyhasználót arra,
hogy az 1.1 pontban megjelölt szó- és ábrás védjegynek az alábbi védjegyváltozatát (a
továbbiakban: védjegy) használja:

Védjegyhasználó a védjegy fenti változatát kizárólag a jelen megállapodásban foglalt termékhez
vagy termékekhez kapcsolódóan használhatja.

2. A Védjegyhasználó jogai és kötelezettségei

2.1. 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.
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A védjegyhasználó jogosult a védjegyet a ………………………… osztályokban a védjegylajstromba
bejegyzett árujegyzék szerint használni.

2.2. A Védjegyhasználó kizárólag az 1.2 pontban feltüntetett változatot használhatja. A „Bakony–
Balaton Geopark” megnevezés és védjegy önmagában történő használata nem megengedett.
Minden, a fentieken túlmenő használatot a Védjegyjogosultnak jóvá kell hagynia.

2.3. A Védjegyhasználó a védjegyen – a színváltozatoktól eltekintve – semmiféle változtatást nem
hajthat végre, a használat során a védjegy nem torzulhat.
Védjegyhasználó tudomásul veszi, hogy színváltozatok alkalmazásakor a színek vagy
színkombinációk önmagukban nem rendelkezhetnek megkülönböztető képességet érintő eltérésnek,
a szín nem minősülhet a megjelölés összhatását, és így a megkülönböztető képességét meghatározó
fő elemek egyikének.

A) változat

2.3. A Védjegyhasználó a védjegy használatáért bruttó ……………….……. Ft. (azaz:
………………………… forint) éves díjat köteles fizetni a Védjegyjogosultnak. Az éves díjat egy
összegben számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással kell
megfizetni.
Az éves díj késedelmes megfizetése esetén a Védjegyjogosult jogosult a Ptk-ban
meghatározott késedelmi kamat felszámolására.

B) változat (térítésmentes használat engedélyezése esetén)

2.3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a védjegy jelen megállapodásban rögzített célú
felhasználása, megjelentetése elősegíti a természettudományos ismeretterjesztést, a
Nemzeti Park, a védett természeti területek, értékek és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság, valamint a Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark bemutatását,
megismertetését és népszerűsítését.
A fent leírtak alapján Felek megállapodnak, hogy 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, és eljárása, tevékenysége során köteles megtenni minden
olyan intézkedést, ami általában elvárható annak elkerülésére, hogy harmadik személyek
felhasználják a védjegyet. Jelen tilalom nem vonatkozik pl. nyomtatott promóciós anyagok,
weboldalak, grafikák készíttetésekor a tervező és kivitelező részére történő átadásra.

2.5. A Védjegyhasználó tudomásul veszi, hogy a védjegyhasználat nem kizárólagos, arra a
Védjegyjogosult más harmadik személy részére, korlátlan számban, és a jelen megállapodástól eltérő
formában is engedélyt adhat, továbbá azt saját maga is használhatja a termékpályázat és a nyertes
termékek népszerűsítése, bemutatása során.
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2.6. A Védjegyhasználó tudomásul veszi, hogy a Védjegyjogosult a védjegy használatát előzetes
bejelentés nélkül is bármikor ellenőrizheti.

2.7. Védjegyjogosult a jelen szerződés aláírásával elismeri és megerősíti, hogy a védjegyre
vonatkozó összes lényeges körülményről tájékoztatást kapott, az azzal kapcsolatos jogok és
kötelezettségek teljes körű ismeretében van.
2.8. Védjegyhasználó jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy
a) a Védjegyjogosult a szerződés időtartama alatt nyilvántartsa a nevét, a terméke
megnevezését, annak előállításának helyét, illetve a szerződés időtartamára vonatkozó
adatokat, továbbá
b) a Védjegyjogosult az a) pontban foglalt adatokat a Balaton-felvidéki nemzeti Park
Igazgatóság nyilvántartásában szerepeltesse és a www.geopark.hu, valamint a www.bfnp.hu
honlapjain közzétegye
d) szerződésszegés esetén a Védjegyhasználó neve a www.geopark.hu
közzétételre kerüljön a szerződés megszűnését követő egy évre.

honlapon

2.9. A Védjegyhasználó adatait a Védjegyjogosult – a szerződésszegés esetét (2.7. d) pont) kivéve
– kizárólag a jelen szerződés érvényességének időtartama alatt tarthatja nyilván és teheti közzé. A
Védjegyhasználó adatait a használati jog megszűnését követő 1 munkanapon belül törölni kell a
honlapról.

2.10. 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
megismertetését a fogyasztók minél szélesebb körében.

biztosítja

a

védjegy

reklámozását

és

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. Védjegyjogosult jelen szerződés aláírásával az 1.2. pontban megjelölt védjegyet átadja papír
alapon, és elektronikus formában is a Védjegyjogosultnak, amelynek az átvételét a Védjegyhasználó
jelen szerződés aláírásával elismeri.

3.5. A Védjegyjogosult részéről a kapcsolattartásért felelős személy: (elérhetősége: , telefon:
telefax: , e-mail:
.
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4. A szerződés hatálya, megszűnése/megszüntetése

4.1. Jelen szerződés a Felek aláírásának napján lép hatályba. A szerződést Felek 20…………………………..
napjáig tartó meghatározott időre kötik meg.

4.2. Jelen szerződés megszűnik (megszüntethető):
a) minden külön intézkedés nélkül a 4.1. pontban meghatározott idő lejártával
b) a meghatározott idő letelte előtt közös megegyezéssel, a Felek által meghatározott
időpontban
c) bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével /halálával/ vállalkozói jogosultság bármely
okból történő megszűnésével, továbbá abban az esetben, ha a BfNPI védjegyhasználati joga
megszűnik,
e) azonnali hatályú felmondással.

4.3. A jelen 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
szerződés azonnali hatállyal felmondható.
Az azonnali hatályú felmondás oka lehet különösen, de nem kizárólagosan,
a) a jelen szerződés 2. és 3. pontjában foglalt kötelezettségek megszegése,
b) a Védjegyhasználó megsérti a termék előállításával kapcsolatban a pályázatában vállalt
feltételeket,
c) a Védjegyhasználó a védjegyet, illetve a kapcsolódó megnevezéseket és tipográfiát nem
a jelen szerződésben foglaltak szerint használja fel, vagy a védjeggyel visszaél,
d) a Védjegyhasználó az üzleti tevékenysége során olyan magatartást tanúsít, amelynek
következtében csorbul a Védjegyjogosult, valamint a Bakony–Balaton Geopark jó hírneve, és
ezáltal a védjegy, illetve a kapcsolódó megnevezések és tipográfia átadása a továbbiakban
nem áll a Védjegyjogosult érdekében,
e) ha a Védjegyhasználó a szerződés hatálya alatt ásványt, kőzetmintát (kivéve, ha a termék
olyan ásványi nyersanyagot tartalmaz, amely legálisan működő bányából, illetve
nagykereskedőtől származik), vagy bárhonnan származó ősmaradványt felhasználó termék
forgalmazását kezdi meg, illetőleg végzi,
f) ha a Védjegyhasználót természetkárosítás, hulladékgazdálkodás rendjének megsértése,
vagy környezetkárosítás miatt a bíróság jogerősen elmarasztalja,
g) ha a Védjegyhasználó felelősségét szabálysértési
szabálysértés elkövetése miatt jogerősen megállapították,

eljárásban

természetvédelmi

h) ha a Védjegyhasználóval szemben jogerősen természetvédelmi, környezetvédelmi,
állategészségügyi vagy élelmiszerlánc biztonsági bírságot szabnak ki,
i) ha a Védjegyhasználóval szemben felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indul.
4.4. A Védjegyhasználó tudomásul veszi, hogy Védjegyjogosult a védjegyhasználót a
védjegyhasználati pályázati eljárásokból legalább egy, legfeljebb öt évre terjedő időtartamra
kizárhatja.
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4.5. A Védjegyhasználó a szerződés érvényességének lejáratát megelőzően
Védjegyjogosulttól a szerződés maximum ………………. évvel történő meghosszabbítását.

kérheti

a

4.6. Védjegyhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés megszűnésekor a Védjegyjogosult
jogosult ellenőrizni a védjegyhasználati szerződésben foglaltak betartását.

5. A védjegyhasználati jog megszűnése

5.1. A védjegyhasználati jog a jelen szerződés bármely okból történő megszűnésének,
megszüntetésének napján minden külön intézkedés, további jognyilatkozat nélkül megszűnik.

5.2. A védjegyhasználati jog megszűnik, ha a Védjegyhasználó a védjegy használatáról bármilyen
okból lemond, a lemondás Védjegyjogosult általi kézhezvételének napján.

5.3. A védjegyhasználati jog bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a Védjegyhasználó a
védjegyet nem jogosult felhasználni, és köteles legkésőbb 3 napon belül a védjegyet minden
felületről eltávolítani. Amennyiben a Védjegyhasználó ezen kötelezettségét nem teljesíti, úgy az
okozott kárért teljes körű anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.

6. Jogosulatlan védjegyhasználat

6.1. 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 törvény 28. §-a szerint vámhatósági intézkedést kezdeményezhet.
6.2. A Védjegyhasználó köteles tájékoztatni a Védjegyjogosultat, amennyiben tudomására jut a
védjegy jogosulatlan használata.

7. Vegyes rendelkezések
7.1. Felek kötelesek együttműködni. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha
a szerződéses, vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve
van, vagy lehet. A Védjegyhasználó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed arra, a 4.3. e-i)
pontban meghatározott eljárások, bírságok Védjegyjogosult felé történő bejelentésére.

7.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik
teljesítése során a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott minden adatot,
információt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem
szolgáltatják ki, illetve nem teszik hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő
nélkül terheli Feleket.

7.3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés kapcsán keletkezett esetleges nézeteltérések
tisztázását elsősorban közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Szerződő Felek a jelen szerződéssel
kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben értékhatártól függően alávetik magukat a Veszprémi
Járásbíróság, illetőleg a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
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7.4. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy
végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a szerződés
többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irányadó abban az esetben, ha kiderül,
hogy a szerződésben szabályozási hiányosságok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy
hiányzó rendelkezést egy olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely – amennyiben ez
jogilag lehetséges – a legközelebb áll a Felek szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme
és céljai szerint elérni kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is.

7.5. Mindkét Szerződő Fél kijelenti, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen
szerződés aláírására és teljesítésére, nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében
lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére,
teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

7.6. A jelen szerződésben és a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI.
törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 20136. évi V. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

7.7. Jelen szerződést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt kötötték meg, azt együttesen
értelmezték, és átolvasás után cégszerűen, helybenhagyólag aláírták.
7.8 Jelen …… (…………………) oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti
példányban készült, melyből négy példány a Védjegyjogosultat, 2 példány pedig a Védjegyhasználót
illet.
Melléklet:
1.
2.

számú melléklet: A szerződés 2.1. pontja szerinti védjegyváltozat grafikai dokumentációja
számú melléklet: A védjeggyel ellátható termékek

Csopak, 20………………………………………….
Védjegyhasználó

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Védjegyjogosult
Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző
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