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1.

VÉDJEGYRE VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK
1.1A SZABÁLYZAT TÁRGYÁT AZ ALÁBBI MEGJELÖLÉS KÉPEZI
1.1.1 A megjelölés teljes elnevezése: KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER
1.1.2 A megjelölés rövid elnevezése: KMÉ
1.1.3 A megjelölés kiviteli alakja: színes ábrás védjegy, mely szóösszetétel és grafikai
elemek kombinációja.

1.1.4 A megjelölésre vonatkozó ábra kiviteli alakja és színei:
A védjegy színes ábrás, kör alakba foglalt, életfát jelképező népi motívumokkal, grafikai
elemekkel illusztrált embléma „Kiváló Minőségű Élelmiszer - KMÉ” felirattal, zöld
alapon ezüst színekben.

1.2A KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER TANÚSÍTÓ VÉDJEGY OLTALMI KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA
A NIZZAI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZER SZERINT:
5. OSZTÁLY: Diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők; tejpor
csecsemőknek.
29. OSZTÁLY: Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott,
szárított és főzött gyümölcsök, zöldségek; zselék; lekvárok (dzsemek); kompótok;
tojások; tej és tejtermékek beleértve sajt, vaj, joghurt, túró, tejföl, kefir, tejszín, tejpor,
tejalapú desszertek; étkezési olajok és zsírok.
30. OSZTÁLY: Kávé; tea; kakaó; kávépótló szerek; rizs; tészta és metélt; tápióka; lisztek
és gabonakészítmények; kenyér; péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé;
fagylalt, szorbetek és jégkrémek; cukor; méz; melaszszirup; élesztő; sütőporok; só;
ízesítők; fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet; szószok (mártások).
31. OSZTÁLY: Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és
erdészeti termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és
zöldségek; friss fűszernövények; élő növények és virágok; hagymák, palánták és magok
ültetéshez; élő állatok; maláta.
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32. OSZTÁLY: Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és alkoholmentes készítmények italok
készítéséhez.
33. OSZTÁLY: Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények
italok készítéséhez.

1.3A VÉDJEGYJOGOSULT BEMUTATÁSA
Elnevezés: Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban: Védjegyjogosult)
Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.
Levelezési cím: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 4.
E-mail: info@kme.hu és vedjegy@elbc.hu
Honlap: elbc.hu és kme.hu
Képviselő: Demetrovics Szilárd ügyvezető
A társaság az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
(továbbiakban: Éltv.) 38/D. § (1) bekezdése alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti
feladatok ellátásának támogatása érdekében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal által alapított, az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság.

1.4A VÉDJEGYJOGOSULT CÉLJA
A Védjegyjogosult fő célja az, hogy olyan értékteremtő nemzeti minőségrendszert
hozzon létre, amely a kiemelkedően magas minőségű élelmiszereket megkülönbözteti
a piaci kínálatban szereplő más termékektől.
A védjegy a termelőket, előállítókat, feldolgozókat, a forgalmazókat és a fogyasztókat
egyaránt megcélozza:


a védjegylogó feltüntetése biztosítja a termék előállítóinak védelmét, ösztönzi
a termelőket és a feldolgozókat a minőség fejlesztésére, javítására és a kiváló
minőség fenntartására, hatékony eszköz a piaci ismertség növeléséhez;



kereskedők számára a védjegyet elnyert termékek listája alapján könnyebb
kiválasztani a partnereket és a forgalmazandó termékeket, előnyt jelent a
Védjegyjogosult által garantált állandó magas minőség;



a védjegy segíti a fogyasztók tájékoztatását, építi a bizalmat, garantálja a
magasabb minőségi színvonalat, hozzájárul az általános élelmiszer-fogyasztási
kultúra fejlődéséhez.

A Kiváló Minőségű Élelmiszer egy több részből álló tanúsító védjegyrendszer, amelyben
az egyes szintek egymásra épülnek.
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A KMÉ védjegyrendszer szintjei:


Alap Fokozat: A követelményeknek való megfelelést igazoló tanúsítási eljárás
sikeres teljesítése esetén érhető el.



Arany Fokozat: A sikeres KMÉ Alap Fokozat tanúsítási eljáráson túl a további
független, a termék élelmiszerbiztonságára, -minőségére, kedveltségére
vonatkozó vizsgálatok (Termékmustra) alapján lehetőség van a legkiválóbb
termékek külön jelölésére, külön feltételekkel védjegyhasználati szerződés
kötésére.

Jelen szabályzat a KMÉ védjegyrendszer első szintjének (KMÉ Alap Fokozat) eléréséhez
szükséges rendelkezéseket tartalmazza.
A KMÉ Alap Fokozat védjegyhasználati jog pályázat útján nyerhető el, és termékre
vonatkozik. A pályázatban meg kell határozni az adott termék 2.1. pont szerinti
egyediségére, kiválóságára vonatkozó tulajdonságokat, jellegzetességeket, egyéb
paramétereket. A terméken túl a pályázónak és a terméket előállító létesítménynek is
meg kell felelnie az előírt követelményeknek, amelyek a tanúsítási eljárás során
ellenőrzésre kerül. A tanúsítás mindig egy adott létesítményben KMÉ Alap Fokozat
jelöléssel ellátni kívánt termékre vonatkozik. Amennyiben a termék előállítására több
létesítményben kerül sor, úgy valamennyi létesítmény vonatkozásában szükséges az
eljárás lefolytatása. Amennyiben a termék gyártása más létesítménybe, telephelyre,
üzembe, gyártósorra kerül, az adott termék tanúsítása érvényét veszti.
Sikeres tanúsítási eljárást követően a Védjegyjogosult a pályázóval (továbbiakban:
Használó) védjegyhasználati szerződést köt a védjegy használatára. A Használó
meghatározott időre jogosult a termékén a KMÉ Alap Fokozat védjegy feltüntetésére.
Védjegyjogosult
különböző
eszközökkel,
kampányokkal,
együttműködés
előmozdításával ösztönözni kívánja a termelőket, előállítókat, feldolgozókat, a
forgalmazókat a KMÉ védjegyrendszer használatára, a fogyasztók körében történő
népszerűsítéssel párhuzamosan.

1.5A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE
A KMÉ védjegyrendszerhez való csatlakozás valamennyi belföldi és EU tagországbeli
élelmiszer-termelő, előállító, feldolgozó és forgalmazó előtt nyitva áll, aki


az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK rendelet 2. cikk
szerinti élelmiszert állít elő,



Éltv. szerinti FELIR azonosítóval rendelkezik az általa végzett tevékenységre.

A kiváló minőségű élelmiszer megfelelőség tanúsítására és a védjegy használat
elnyerésére a Tanúsítási Szabályzatban meghatározottak szerint pályázatot nyújthat
be:
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mezőgazdasági termelő,



kistermelő,



élelmiszer előállítást, feldolgozást végző kis-, közepes- és nagyvállalkozás,



élelmiszer kereskedelmi vállalkozás saját márkás termékkel.

A Védjegyjogosult a pályázat benyújtásának részletes eljárását, a csatolandó
dokumentumokat a kme.hu hivatalos honlapon nyilvánossá teszi.
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2.

AZ ÁRUJEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ÁRUKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
A tanúsítási rendszerben a tanúsítási eljárás sikeres teljesítéséhez és a védjegy
használati jog elnyeréséhez, továbbá a védjegyhasználat ideje alatt az alábbi
kritériumoknak történő megfelelés szükséges:

2.1TERMÉK EGYEDI JELLEGE, KIVÁLÓ TULAJDONSÁGA
A termék rendelkezzen a megszokottnál kedvezőbb, olyan pontosan azonosítható és
értelmezhető tulajdonsággal, amellyel kiemelkedik az azonos vagy hasonló termékek
kínálatából.
A termék egyedi, kiváló jellege adódhat:


a termék sajátos jellemzőiből, beleértve a kedvező táplálkozásbiológiai és
élvezeti értéket, vagy



sajátos gazdálkodási vagy termelési módszerekből, vagy



újszerű, innovatív feldolgozási technológiából, vagy



abból, hogy a végtermék minősége felülmúlja a termékekre vonatkozó
általános kereskedelmi előírások szerint megkövetelt minőséget a köz-, állat-,
növényegészségügy, állatjólét vagy környezetvédelem tekintetében.

2.2TERMÉK MINŐSÉGE
Az élelmiszer minőségének meg kell felelnie


a vonatkozó hatályos európai uniós és nemzeti jogszabályokban, és



a jelen Szabályzatban, és



a Tanúsítási Szabályzatban meghatározott előírásoknak, valamint



a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó előírásaiban, irányelveiben

meghatározott követelményeknek.
A termék összetételét, minőségét mintavétellel és akkreditált laboratóriumi
vizsgálattal kell rendszeresen igazolni az 5.2 pont szerint.

2.3TERMÉK NYOMONKÖVETHETŐSÉGE
A termelés, előállítás, feldolgozás és forgalmazás során a nyomonkövethetőség
biztosítása érdekében átlátható és igazolható nyomonkövetési rendszerrel kell
rendelkezni a vonatkozó hatályos európai uniós és nemzeti jogszabályokban
meghatározott követelmények szerint.
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Olyan nyomonkövetési rendszert kell működtetni, amely biztosítja a védjeggyel
ellátni kívánt, vagy ellátott termékek azonnali, egyértelmű azonosítását.

2.4FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÁS, JELÖLÉS
Az élelmiszer összetételére, jellegére vonatkozó információk terméken történő
feltüntetésének meg kell felelnie a vonatkozó hatályos európai uniós és nemzeti
jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

2.5AZ ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁS HIGIÉNIAI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FELTÉTELEI
Az élelmiszer termelése, előállítása, feldolgozása és forgalmazása során biztosítani
kell, hogy a tevékenységet higiénikusan és az élelmiszerek biztonságát nem
veszélyeztetve végzik. A tevékenységnek e tekintetben meg kell felelnie a vonatkozó
hatályos
európai
uniós
és
nemzeti
jogszabályokban
meghatározott
követelményeknek.

2.6AZ ELŐÁLLÍTÁS JOGSZERŰSÉGE
Az élelmiszertermelésre, előállításra, feldolgozásra, forgalomba hozatalra rendelkezni
kell a jogszabályokban meghatározott engedélyekkel, tulajdonosi jogokkal. Teljesíteni
szükséges a nyilvántartásba vételi és bejelentési kötelezettségeket is.
A Tanúsítási Szabályzatban találhatók meg a pályázóval, Használóval, az általa végzett
tevékenységgel, az ahhoz kapcsolódó létesítménnyel, valamint a termékkel szemben
támasztott követelmények.
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3.

A MINŐSÉG TANÚSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
3.1A TANÚSÍTÁS FOLYAMATA
A védjegy használatát pályázat útján kérelmezheti a Védjegyjogosultnál az a
természetes vagy jogi személy, aki az 1.5 fejezetbe foglalt pályázati részvételi
feltételeknek megfelel. A pályázat benyújtása önkéntes.
A tanúsítási eljárás során a követelményeknek való megfelelés ellenőrzése az alábbiak
szerint történik:
A pályázat adminisztratív ellenőrzését a Védjegyiroda végzi. A termékre vonatkozó
követelményeknek való megfelelést – többek között a beküldött termékminta
vizsgálatával – a Bíráló Bizottság végzi. A helyszíni auditot a Védjegyjogosult vagy az
általa megbízott, független ellenőrző szervezet vagy személy végezheti.
A védjegyhasználati jog megadásáról a tanúsító audit eredményeinek
figyelembevételével a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Védjegyjogosult dönt.
Sikeres tanúsítási eljárást követően a Védjegyjogosult védjegyhasználati szerződést köt
a pályázóval. A pályázó és a Védjegyjogosult között létrejövő védjegyhasználati
szerződés megkötésére a Tanúsítási Szabályzatban meghatározott határidőn belül
kerül sor. A védjegyhasználati szerződés 3 éves időtartamra köthető meg. A
Védjegyjogosult a három éves időszakon belül ellenőrizheti a tanúsított termékek
követelményeknek való megfelelését az 5. pontban részletezettek alapján.
A három éves időtartam lejártával csak újabb, megújító pályázat benyújtásával
lehetséges a védjegy további használata.
A tanúsítási eljárás egyszerűsített formában is lefolytatható a Bíráló Bizottság javaslata
alapján.
A tanúsítási eljárás lefolytatása, a védjegy használat, illetve annak megújítása, a termék
vagy az előállítás helyének megváltoztatása esetén lefolytatott eljárás díjfizetéshez
kötött.
Az aktuális díjfizetési feltételeket, valamint a Tanúsítási Szabályzatot a Védjegyjogosult
nyilvánossá teszi.
A pályázó a pályázat benyújtásakor tudomásul veszi azt, hogy a tanúsítási eljárás során
észlelt súlyos nem megfelelőség vagy élelmiszerbiztonsági kockázat esetén a
Védjegyjogosult tájékoztatja az illetékes Hatóságot az észlelt szabálytalanság
vonatkozásában.
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3.2TANÚSÍTÓ AUDIT
A tanúsító auditra a tanúsítási eljárási díj megfizetését követően kerül sor. A tanúsító
audit során az ellenőrzés az alábbiakra terjed ki:


pályázathoz becsatolt dokumentáció vizsgálata,



termék megfelelőségének ellenőrzése,



helyszíni audit lefolytatása.

Több termék esetén a helyszíni audit díja az aktuális díjfizetési feltételeknek
megfelelően módosulhat.
A pályázathoz csatolt dokumentáció alapján a Bíráló Bizottság javasolhatja
egyszerűsített audit lefolytatását.

3.3A VÉDJEGY ODAÍTÉLÉSE
Amennyiben a pályázó a tanúsítási eljárást sikeresen teljesítette, akkor a
Védjegyjogosult és a pályázó védjegyhasználati szerződést köt a KMÉ Alap Fokozat
védjegy használatára. A védjegyet csak érvényes használati szerződés birtokában, az
Arculati Kódexben előírt módon és célra lehet felhasználni.

3.4VÁLTOZTATÁS A VÉDJEGYET ELNYERT TERMÉKEN
Amennyiben a védjegy használati jogot elnyert Használó a termék bármilyen minőség
jellemzőjének megváltoztatását tervezi, azt köteles előzetesen – termékmintát előre
egyeztetett módon mellékelve – a Védjegyiroda részére írásban bejelenteni. A
bejelentést a Bíráló Bizottság megvizsgálja.
Ha a tervezett változtatás a korábban jóváhagyott termék tulajdonságaitól, minőségi
jellemzőitől jelentős mértékben eltér, a tanúsítás fenntartásához és a védjegy
viseléséhez a Bíráló Bizottság új – esetleg egyszerűsített – eljárás lefolytatását írhatja
elő, vagy javaslata alapján a védjegyhasználatot a Védjegyjogosult feltételhez kötheti.
Kisebb formai vagy jogszabályi előírások betartása érdekében tett változtatás
bejelentése esetén a Bíráló Bizottság elnöke egy személyben is javaslatot tehet a
bejelentés tudomásul vételéről.
Bejelentés tudomásul vétele esetén az eljárás díjmentes. Egyéb esetben tanúsító audit
lefolytatását írhatja elő a Bíráló Bizottság, amely lehet egyszerűsített audit is.

3.5

VÁLTOZTATÁS A VÉDJEGGYEL ELLÁTOTT TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSI HELYÉN

Amennyiben a védjegy használati jogát elnyert Használó a termék előállítási helyének
megváltoztatását tervezi, azt köteles előzetesen a Védjegyiroda részére írásban
bejelenteni. A bejelentést a Bíráló Bizottság megvizsgálja, és új – esetleg egyszerűsített
– tanúsítási eljárás lefolytatását írja elő. A termék előállítási helyének
megváltoztatásával kapcsolatos eljárási költségek a Használót terhelik.
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4.

A TANÚSÍTÓ VÉDJEGY HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI
A védjegy terméken való feltüntetésének, azaz használatának alapfeltétele a tanúsítási
eljáráson való megfelelés, amely eljárást a Védjegyiroda koordinálja.
A védjegy használatának feltétele az érvényes védjegyhasználati szerződés megléte,
amely a sikeres tanúsítási eljáráson alapul. A védjegyhasználati szerződés részletesen
tartalmazza a védjegyhasználatra vonatkozó feltételeket. Használó köteles
védjegyhasználati díjat fizetni, amelynek mértéke függ a védjegyes termékek számától.
Használó csak a szerződésben meghatározott feltételekkel és annak hatálya alatt
jogosult a védjegy használatára.
Használó jogosult a védjegyet az Arculati Kódexben meghatározott módon felhasználni
az árui megkülönböztetésére. Használó nem jogosult a védjegyet saját tulajdonaként
feltüntetni és a védjegy használatát továbbadni. A védjegyet csak a védjegyhasználati
szerződésben rögzített élelmiszeren lehet használni. A Védjegyjogosult a Használó
védjegyhasználatát rendszeresen ellenőrzi.
Amennyiben alapos a gyanú arra, hogy a Használó olyan terméket gyárt, illetve kíván
forgalomba hozni, amely nem felel meg a KMÉ Alap Fokozat
követelményrendszerének, a Védjegyjogosult egy általa meghatározott időtartamra
átmenetileg megtilthatja Használónak, hogy KMÉ Alap Fokozat jelöléssel gyártsa vagy
forgalmazza a termékét.
Használó, a Védjegyiroda és a Bíráló Bizottság javaslatot tehet a Védjegyjogosultnak a
védjegy és a Tanúsítási Szabályzat fejlesztésére. Az elfogadott módosításokat
tartalmazó szabályzatot a Védjegyjogosult külön díj megfizetése nélkül Használó
rendelkezésére bocsájtja.
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5.

A VÉDJEGYHASZNÁLAT ELLENŐRZÉSE
A védjeggyel jelölt termékek fogyasztói elismertsége, a védjegy piaci értékének
védelme érdekében biztosítani kell, hogy a Használó és a védjegyhasználatra jogosult
termék a termelés, előállítás, feldolgozás és forgalmazás során folyamatosan
megfeleljen a követelményeknek.
Ebben mind a Használónak, mind a Védjegyjogosultnak szerepe van. Erről a Használó
önellenőrzés és független laboratóriumi vizsgálat keretében gondoskodik. A
Használóra, a létesítményekre és a termékekre vonatkozó követelmények betartását a
Védjegyiroda által szervezett rendszeres és eseti utóellenőrzések is biztosítják. Meg
nem felelés esetén a rendszeres és eseti utóellenőrzés díjfizetéshez kötött, egyéb
esetben a védjegyhasználati díj tartalmazza az ellenőrzés költségeit.

5.1ÖNELLENŐRZÉS
A Használó által saját költségére végzett belső ellenőrzés, azaz az önellenőrzés a
termelés, előállítás, feldolgozás saját rendszeres minőségügyi ellenőrzéséből áll.
Az önellenőrzés részeként a védjegyet elnyert termék előállításával kapcsolatban
rendszeresen ellenőrizni kell legalább:


a felhasználásra kerülő anyagok alkalmasságát és megfelelőségét a kiváló
minőségű termék előállításához,



a termék előállítási folyamat élelmiszerbiztonságot, -minőséget befolyásoló
paramétereinek megfelelőségét,



a tárolás késztermék minőségét befolyásoló jellemzőinek alkalmasságát,



a késztermék élelmiszerbiztonsági és -minőségi megfelelőségét.

Az önellenőrzési vizsgálatok eredményét a Használó köteles nyilvántartani, és legalább
3 évig megőrizni, a Védjegyiroda felszólítására bemutatni, illetve az ellenőrzés során az
önellenőrzések eredményét, valamint az esetleg szükségessé vált intézkedések
dokumentálását hozzáférhetővé tenni.

5.2KÜLSŐ LABORATÓRIUMI ELLENŐRZÉS
A Használó köteles saját költségére évente legalább egyszer valamennyi kereskedelmi
forgalomban lévő védjeggyel ellátott terméke vonatkozásában mintavétellel és
akkreditált laboratóriumi vizsgálattal igazolni a Tanúsítási Szabályzatban foglalt
élelmiszerbiztonsági és -minőségi előírásoknak való megfelelést.
A laboratóriumi vizsgálatoknak ki kell terjednie a tanúsítási eljárás során
meghatározott paraméterek vizsgálatára is.
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5.3TERVEZETT UTÓELLENŐRZÉS
A tervezett utóellenőrzés a Bíráló Bizottság javaslatára a Védjegyjogosult által
jóváhagyott, kockázatértékelésen alapuló ellenőrzési tervben rögzített módon és
gyakorisággal történő, dokumentált mintavételből és ellenőrzésből áll.
Az ellenőrzés kiterjed


a tanúsítási követelményeknek való megfelelés,



a védjegylogó-használat módjának,



a nyomonkövetési eljárás biztosításának

vizsgálatára.
A tervezett utóellenőrzéseknél a helyszíni audit a Védjegyjogosult, vagy az általa
megbízott, független ellenőrző szervezet vagy személy végezheti.
Amennyiben mintavétel és laboratóriumi vizsgálat is indokolt, akkor a mintavételt a
Védjegyjogosult, vagy az általa megbízott, független ellenőrző szervezet vagy személy
végzi. A laboratóriumi vizsgálatot a Védjegyjogosult vagy az általa megbízott,
akkreditált laboratórium végezheti.

5.4ESETI UTÓELLENŐRZÉS
Ha védjeggyel ellátott termék nem megfelelő minőségével kapcsolatos fogyasztói
panasz merül fel, vagy a hatósági ellenőrzések nyomán a termékkel vagy az előállító
létesítménnyel kapcsolatosan jogsértés válik ismertté a tanúsítási folyamat szereplői
számára, a Védjegyiroda a termék és/vagy a létesítmény soron kívüli vizsgálatát
rendelheti el.
Eseti utóellenőrzésnek minősül a szúrópróbaszerűen végrehajtott ellenőrzés is.
Az eseti utóellenőrzéseknél a helyszíni audit a Védjegyjogosult, vagy az általa
megbízott, független ellenőrző szervezet vagy személy is végezheti. Amennyiben
mintavétel és laboratóriumi vizsgálat is indokolt, akkor az 5.3 pontban foglalt
mintavételre és laboratóriumi vizsgálatra vonatkozó előírások szerint kell eljárni.

5.5A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG VISSZAVONÁSA
A védjegyhasználati jog visszavonása kétféle módon történhet.
5.5.1 A Védjegyjogosult kezdeményezésére
Amennyiben a laboratóriumi vizsgálaton, a tervezett vagy eseti utóellenőrzéseken
követelményeknek való nem megfelelés állapítható meg, vagy ha a Használó a
védjegyszabályzatban vagy a védjegyhasználati szerződésben foglaltakat súlyosan
megsérti, úgy a Védjegyjogosultnak joga van a védjegyhasználati jogot felfüggeszteni,
visszavonni, a védjegyhasználati szerződést felmondani, és súlyos élelmiszerbiztonsági
kockázat esetén az illetékes Hatóságot értesíteni.
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5.5.2 A Használó kezdeményezésére
Amennyiben a Használó úgy dönt, hogy termékét a továbbiakban nem kívánja a
védjeggyel ellátni, úgy e döntéséről értesítenie kell a Védjegyjogosultat. A
védjegyhasználattal kapcsolatos kötelezettségek mindaddig fennállnak, amíg a
Használó a Védjegyjogosulttal szerződéses viszonyban van.
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6.

A JOGOSULATLAN VÉDJEGYHASZNÁLATTAL SZEMBENI FELLÉPÉS RENDJE
A jogosulatlan védjegyhasználattal szemben a Védjegyjogosult lép fel. A
Védjegyjogosult köteles mindent megtenni a jogosulatlan védjegyhasználat
megszüntetésére, az ebből fakadó jogi és vagyoni jellegű következmények
érvényesítésére.
Használó és a Védjegyjogosult köteles egymást haladéktalanul tájékoztatni minden
olyan tudomásukra jutott tényről és körülményről, amely bármelyik fél érdekét
sértheti. Ezek közé tartozik a védjegy jogosulatlan felhasználása, a védjegy jóhírnevének csorbítása. Ilyen esetekben a Védjegyjogosult lép fel hivatalosan.
Jogosulatlan védjegyhasználat esetén a Védjegyjogosult a védjegyek és a földrajzi
árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény szerint jár el.
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