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VÉDJEGYHASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

KMÉ 
 

Amely létrejött egyrészről az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (székhely: 1024 

Budapest, Keleti Károly utca 24., adószám: 24823544-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-184315, 

képviseli: Demetrovics Szilárd ügyvezető), mint védjegyoltalom jogosultja (a továbbiakban: 

Védjegyjogosult) 

 

másrészről 

Magánszemélyek esetében: 

név:  

lakcím: 

születési hely és idő: 

anyja neve: 

 

Jogi személyek esetében: 

cégnév:  

székhely:  

adószám: 

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:  

képviseli:  

mint védjegyhasználó (a továbbiakban: Használó)  

 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 230 277 lajstromszámon tartja nyilván a Kiváló Minőségű 

Élelmiszer tanúsító védjegyet (a továbbiakban: KMÉ-védjegy), amelynek jogosultja az 

Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. 

 

Használó a KMÉ-védjegy használati jogának elnyerése érdekében pályázatot nyújtott be. 

Használónál a tanúsítási eljárás sikeresen lezajlott, amelynek alapján a Védjegyjogosult jelen 

védjegyhasználati szerződést köti a Használóval a KMÉ-védjegy használatára. 

 

Szerződés tárgya 

 

1. Védjegyjogosult a KMÉ-védjegy használatát a Használó részére – a jelen szerződésben foglalt 

feltételek mellett – engedélyezi. Használó jelen szerződés alapján nem kizárólagos védjegy 

használati jogot szerez Védjegyjogosulttól. 

 

2. Használó a KMÉ-védjegyet a következő termék/ek vonatkozásában használhatja: 

 

Sorszám Termék megnevezése Termék kiszerelése Gyártó üzem száma 
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3. Használó a KMÉ-védjegy használatára a jelen szerződés alapján határozott ideig, jelen 

szerződés hatálybalépésétől számított 3 éves időtartamban jogosult. A határozott időtartam 

lejártával a Használó védjegyhasználati joga megszűnik. 

 

Védjegyhasználati díj, egyéb költségek 

 

4. Használó a KMÉ-védjegyet a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 1 évig díjmentesen 

használhatja. Használó a KMÉ-védjegy használatáért a jelen szerződés hatálybalépését követő 

második évtől a jelen szerződés melléklete I. pontjában meghatározott mértékű használati díjat 

köteles fizetni.  

 

5. A védjegyhasználat során meg nem felelés esetén a Használót terhelik a tervezett és eseti 

utóellenőrzések költségei, valamint a változásbejelentésből adódóan felmerülő díjak, továbbá 

a termékminták szállításának esetleges költsége (a továbbiakban együttesen: egyéb díjak és 

költségek) is. Az egyéb díjak és költségek mértékét jelen szerződés melléklete II. pontja 

tartalmazza. 

 

6. Felek a védjegyhasználati díj elszámolási időszakaként a naptári évet (január 1. - december 

31.) határozzák meg. A védjegyhasználati díjról a Védjegyjogosult a Használó részére évente, 

a tárgyévet követő év január 8. napjáig állít ki számlát.  

  

 Védjegyjogosult az egyéb díjakról és költségekről azok felmerülését követő 8 napon belül állít 

ki számlát a Használó nevére. 

 

7. Használó a védjegyhasználati díjat, valamint az egyéb díjakat és költségeket az arról kiállított 

számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a Védjegyjogosult Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10032000-00336080-00000017 számú bankszámlájára történő 

átutalással megfizetni. 

 

8. Felek jelen szerződés bármely okból való megszűnése esetén a védjegyhasználati díjjal 

elszámolnak. A védjegyhasználati díj a még el nem számolt időszaknak megfelelően 

időarányosan kerül meghatározásra. Felek az időarányosítás során legkisebb elszámolási 

egységnek egy hónapot tekintenek. 

 

Védjegyjogosult jogai, kötelezettségei 

 

9. Védjegyjogosult szavatol azért, hogy harmadik félnek nincs a KMÉ-védjegy magyarországi 

használatát korlátozó, akadályozó vagy gátló joga, azzal szabadon rendelkezik. 

 

10. Védjegyjogosult vállalja, hogy a jelen szerződés aláírását követő 5 napon belül a Használó 

számára elektronikus úton rendelkezésre bocsátja a KMÉ-védjegy grafikai lenyomatát. 

 

11. Védjegyjogosult a „Kiváló Minőségű Élelmiszer Tanúsító Védjegy Szabályzata”, a „Tanúsítási 

szabályzat”, az „Arculati kódex” dokumentumokat, az egyes termékcsoportokra vonatkozó 

speciális tanúsítási követelményrendszereket, valamint az ezekben történő módosításokat a 

www.kme.hu weboldalon teszi közzé. Használó tudomásul veszi, hogy ezeket a 

dokumentumokat, valamint azok esetleges módosítását a weboldalon ismerheti meg, azokról 

annak rendszeresen nyomon követésével tájékozódhat. Védjegyjogosult vállalja, hogy a 

http://www.kme.hu/
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Használót az esetleges változásokról azok hatályba lépés előtt, kellő felkészülési időt biztosítva 

az általa megadott kapcsolattartási e-mail címen is tájékoztatja. 

 

12. Védjegyjogosult jelen szerződés hatálya alatt ellenőrzi a védjegy használatát, beleértve a 

tanúsítási és speciális követelményeknek való megfelelést, védjeggyel megjelölt termékek 

körét és minőségét. 

 

Használó védjegyhasználattal kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

 

13. Használó a 2. pontban megjelölt termék/ek vonatkozásában az „Arculati kódexben” 

meghatározott módon jogosult a KMÉ-védjegy használatára. Használó jogosult a KMÉ-

védjegyet a 2. pontban megjelölt termék/ek csomagolásán, valamint marketing és PR anyagain, 

elektronikus és nyomtatott felületeken megjeleníteni, feltüntetni. 

 

14. Használó jogosult a KMÉ-védjegyet az általa Magyarországon kívül forgalmazott 2. pont 

szerinti terméken/termékeken is megjeleníteni. Használó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a 

KMÉ-védjegy csak Magyarországon került lajstromozásra. 

 

15. Használó vállalja, hogy a KMÉ-védjegyet csak és kizárólag a ”Kiváló Minőségű Élelmiszer 

Tanúsító Védjegy Szabályzat” előírásainak megfelelő módon és célból használja. Használó 

biztosítja, hogy kizárólag azokat a 2. pontban megjelölt terméket/termékeket látja el a KMÉ-

védjeggyel, amelyek megfelelnek a ”Kiváló Minőségű Élelmiszer Tanúsító Védjegy 

Szabályzat”, a „Tanúsítási szabályzat” és az egyes termékcsoportokra vonatkozó speciális 

tanúsítási követelményrendszer előírásainak. 

 

16. Használó vállalja, hogy a védjegyhasználat feltételeit jelen szerződés hatálya alatt 

folyamatosan biztosítja, a KMÉ védjeggyel ellátott termék/ek minőségét és előállítási 

körülményeit folyamatosan a védjegyhasználati jogosultság elnyerésekor megállapított, 

elismert minőségben, azzal azonos szinten, a ”Kiváló Minőségű Élelmiszer Tanúsító Védjegy 

Szabályzat”, a „Tanúsítási Szabályzat”, valamint az egyes termékcsoportokra vonatkozó 

speciális tanúsítási követelményrendszer által meghatározottak szerint tartja.  

 

17. Használó a KMÉ-védjegy használata során a mindenkor hatályos ”Kiváló Minőségű 

Élelmiszer Tanúsító Védjegy Szabályzat”, a „Tanúsítási Szabályzat” és az egyes 

termékcsoportokra vonatkozó speciális tanúsítási követelményrendszer, valamint az „Arculati 

Kódex” előírásait köteles betartani, Használó az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek 

ismeri el. 

 

18. Használó a jelen szerződést hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül köteles a 2. pontban 

megjelölt termék/ek csomagolásán a KMÉ-védjegyet jól látható helyen és az „Arculati kódex” 

szerinti méretben feltüntetni. 

 

19. Használó hozzájárul ahhoz, hogy a KMÉ-védjegyet elnyert termékéről/termékeiről készült 

képeket a Védjegyjogosult a KMÉ-védjegy népszerűsítése során szabadon felhasználja, 

szakmai címlistáján, reklám és PR anyagaiban, kiadványaiban feltüntesse. 

 

20. Használó nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, nem tehet 

olyan kijelentéseket, továbbá nem használhat olyan címkéket vagy logókat, amelyek 

megtévesztőek, összetéveszthetők a KMÉ-védjeggyel, vagy amelyek a KMÉ-védjegyre, illetve 
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a Védjegyjogosultra nézve bármilyen formában hátrányosak lehetnek, a KMÉ-védjegy értékét 

csökkenthetik. 

 

21. Használó haladéktalanul jelzi a Védjegyjogosult felé, ha a KMÉ-védjeggyel ellátott termék/ek 

köre, előállításának helye, létesítménye, valamint a gyártástechnológia, bármely minőségi 

jellemző megváltozik. 

 

22. Használó a jelen szerződésben foglalt adatainak esetleges megváltozását legkésőbb a változás 

bekövetkezését követő 15 napon belül köteles Védjegyjogosultnak írásban bejelenteni. A 

bejelentés késedelméből eredő felelősség kizárólag a Használót terheli. 

 

23. Amennyiben a Használó tudomást szerez a KMÉ-védjegy jogosulatlan, jogszerűtlen 

használatáról, erről a Védjegyjogosultat haladéktalanul értesíti. 

 

24. Saját márkás termék forgalmazása esetén a Használó vállalja, hogy a gyártóval olyan 

szerződést köt, amely az alábbiakra is kiterjed: 

 

a) Használó naprakész tájékoztatást nyújt a gyártó számára a KMÉ-védjeggyel ellátott 

termékkel/termékekkel kapcsolatos minőségi követelményekről és egyéb előírásokról. 

b) Használó tájékoztatást nyújt a gyártó számára a tanúsítási eljárás során meghatározott, 

önellenőrzés keretében vizsgálandó paraméterekről. 

c) A gyártó megfelelő és naprakész nyomon követési rendszert működtet a KMÉ-

védjeggyel ellátott termék/ek tekintetében.  

d) A gyártó lehetővé teszi a KMÉ-védjeggyel ellátott terméket/termékeket gyártó 

üzemében, raktárában a tanúsító audit, valamint az utóellenőrzések lefolytatását, a 

vonatkozó dokumentáció vizsgálatát, utóellenőrzések esetében az esetleges mintavételt. 

e) A gyártó együttműködik a Használóval, valamint a Védjegyjogosulttal, amennyiben 

azok a KMÉ-védjeggyel ellátott termékre/termékekre vonatkozó bármilyen információt 

kérnek. 

f) Amennyiben a gyártó végzi a KMÉ-védjeggyel ellátott termék/ek csomagolását, a jelen 

védjegyhasználati szerződés megszűnése, vagy a védjegyhasználat átmeneti 

felfüggesztése esetén a gyártó a jelen védjegyhasználati szerződésben meghatározott 

határnapoknak megfelelően biztosítja, hogy a KMÉ-védjegy ne jelenjen meg a termék/ek 

csomagolásán. 

g) A gyártó sajátjaként nem jelölheti, és nem forgalmazhatja a KMÉ-védjegyes 

terméket/termékeket.  

 

Használó a gyártó és közötte fennálló szerződés másolatát, valamint a gyártónál a KMÉ-

védjegyes termékért/termékekért felelős személy/ek nevét, beosztását és elérhetőségét a 

Védjegyjogosult számára haladéktalanul megküldi. Amennyiben ezekben az adatokban 

változás következik be, arról legkésőbb az annak bekövetkezését követő 15 napon belül 

tájékoztatja a Védjegyjogosultat. 

 

Használó teljes körű felelősséget visel a gyártó tevékenységéért a KMÉ védjegyes termék/ek 

tekintetében, és nem megfelelőség esetén vállalja annak következményeit. 

 

25. Használó vállalja, hogy a KMÉ-védjegy használatával kapcsolatos tapasztalatokat és 

információkat folyamatosan átadja a Védjegyjogosult számára. 
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26. Használó a KMÉ-védjegy használati jogát harmadik személynek nem engedheti át, a KMÉ-

védjegyet a 2. pontban megjelölt terméken/termékeken kívül más terméken nem tüntetheti fel. 

 

27. Használó köteles tűrni, hogy a Védjegyjogosult a KMÉ-védjegy használatára, a KMÉ-

védjeggyel ellátott termék/ek minőségére és előállítására vonatkozóan tervezett és eseti 

utóellenőrző vizsgálatokat végezzen, végeztessen. Ezen ellenőrzések lefolytatásában a 

Használó köteles együttműködni. 

 

Szerződés megszűnése 

 

28. Védjegyjogosult a jelen szerződést jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a Használó 

szerződésszegése esetén, különösen az alábbi esetekben: 

 

- a „Kiváló Minőségű Élelmiszer Tanúsító Védjegy Szabályzatban”, a „Tanúsítási 

szabályzatban”, az „Arculati kódexben”, valamint az egyes termékcsoportokra 

vonatkozó speciális tanúsítási követelményrendszerben foglaltak be nem tartása,  

- a Védjegyjogosult megtévesztése, 

- a minőségi feltételeknek való meg nem felelés, 

- egyéb olyan magatartás tanúsítása, tevékenység végzése, amely a KMÉ-védjegy 

általános társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolja. 

 

29. A védjegyoltalom esetleges megszűnésével jelen védjegyhasználati szerződés is megszűnik. A 

védjegyoltalom megszűnéséről a Védjegyjogosult köteles haladéktalanul értesíteni a 

Használót. 

 

30. Használó a jelen szerződést 3 hónapos felmondási idővel, írásban, indokolással felmondhatja. 

 

31. Használó KMÉ-védjegy használati joga a jelen szerződés bármely okból történő megszűnése, 

megszüntetése esetén megszűnik. 

 

32. Használó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen szerződés megszűnésének időpontját 

követően gyártott termékein, marketing és PR anyagain, valamint az elektronikus vagy 

nyomtatott felületeken a KMÉ-védjegyet semmilyen formában sem használhatja. Ennek 

megsértése miatti felelősség kizárólag a Használót terheli. 

 

33. Használó jogosult a jelen szerződés megszűnésének napjáig legyártott és raktáron lévő KMÉ-

védjeggyel ellátott termékek értékesítésére, forgalmazására. 

 

34. Amennyiben a Használó a jelen szerződés megszűnését követően tovább használja a KMÉ-

védjegyet, úgy a jelen szerződés megszűnésének napjától a KMÉ-védjegy használat 

időtartamára hetente 100.000,- Ft + Áfa mértékű kötbér megfizetésére köteles. 

Védjegyjogosult – a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. 

törvényben biztosított polgári jogi igények mellett – a kötbért meghaladó kárának 

megtérítésére is jogosult. Védjegyjogosult a Használó költségére a KMÉ-védjegyet 

eltávolíttathatja. 

 

35. Használó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a védjegyhasználati joga megszűnik, 

az érintett termékeinek a http://kme.hu honlapon való megjelenése is megszűnik. 

 

http://kme.hu/
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Egyéb rendelkezések 

 

36. Jelen szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba. 

 

37. Felek jelen szerződés fennállása során kötelesek együttműködni, egymást a szerződés 

teljesítését befolyásoló, akadályozó körülményről haladéktalanul, írásban tájékoztatni. 

 

38. Felek jelen szerződéssel összefüggésben az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg: 

  

 Védjegyjogosult részéről: Védjegyiroda (e-mail: vedjegy@elbc.hu, telefonszám: +36-30/306-

4238, postacím: 1525 Budapest, Pf. 212.), 

  

 Védjegyhasználó részéről: ……………………………………………………………. (név) (e-

mail: ………………………………..……., telefonszám: ……………………………., 

postacím: …………………………………………………………………..………….). 

  

 Felek megállapodnak abban, a jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartók nevét, e-mail 

címét, telefonszámát a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és 

tanácsi rendelet (továbbiakban: GDPR rendelet) 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott jogalap alapján kizárólag jelen szerződés teljesítésével összefüggő 

kapcsolattartás céljából a szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele, és a szerződés 

teljesítése érdekében kezelik. Felek a kapcsolattartói adatok átadására megfelelő jogalappal 

rendelkeznek, melyet mindkét fél a saját kapcsolattartója vonatkozásában köteles biztosítani. 

A szerződés teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a Felek egymással a 

kapcsolatot tartani tudják, így a kapcsolattartók adatainak kezeléséhez a Feleknek, mint 

adatkezelőknek jogos érdeke fűződik. A szerződés jelen pontjában meghatározott 

kapcsolattartók személyének, illetve elérhetőségük megváltozásáról a Felek kötelesek egymást 

a lehető legrövidebb időn belül értesíteni. 

 

39. Felek a jelen szerződés teljesítése során a másik Félre vonatkozóan tudomásukra jutott 

knowhow-t, üzleti titkot mind a jelen szerződés fennállása alatt, mind azt követően megőrzik, 

azt az érintett fél írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adják ki, nem hozzák 

nyilvánosságra. Jelen rendelkezés vonatkozásában titoknak minősül mindaz, amit a 

tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvény vonatkozó rendelkezései üzleti 

titoknak minősítenek, illetve mindazok az információk, amelyeket a felek az egymással történő 

közléskor írásban üzleti titoknak minősítenek.  

 

40. Felek a jelen szerződésben foglalt jogaikat és kötelezettségeiket kötelesek jóhiszeműen 

gyakorolni, kötelesek valamennyi, a szerződés tartamával és tartalmával összefüggő 

nyilatkozatukat egymással írásban közölni. 

 

41. Felek jelen szerződést közös akarattal, írásban bármikor módosíthatják. 

 

42. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben köztük 

felmerült vitás kérdést békés úton, elsősorban közvetlen tárgyaláson rendezzenek.  
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43. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény, valamint a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 

rendelkezései az irányadóak. 

 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és közösen értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt – 4 példányban, amelyből 2 példány a Védjegyjogosultat, 2 példány a Használót illeti – 

jóváhagyólag aláírták. 

 

Budapest, 2023. …………………. „     „ 

 

 

 

……………………………………… 

Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum 

Nonprofit Kft. 

Védjegyjogosult 

 

Pecsét helye 

 

képviseli: 

Demetrovics Szilárd 

ügyvezető 

 

 

 

………………………………………… 

………………… 

……………….. 

Használó 

 

Pecsét helye 

 

képviseli: 

név:……………………………………… 

titulus: ……………………….……….. 

 

 

Melléklet: Díjszabási táblázat 
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 Melléklet 

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER VÉDJEGY 

 

DÍJSZABÁSI TÁBLÁZAT 

I. KMÉ-védjegy használatának díja évente: 

 

Termékek száma Összeg 

1 120.000,- Ft + ÁFA 

2-4 200.000,- Ft + ÁFA 

5-10 500.000,- Ft + ÁFA 

10 felett 900.000,- Ft + ÁFA 

 

II. Helyszíni audit díjak  

(tervezett és eseti utóellenőrzés (meg nem felelés esetén), változásbejelentésből adódó ellenőrzés) 

belföldön: 

 

Díjtétel Összeg 

egy termék esetén 130.000.- Ft + ÁFA 

minden további termék esetén 50.000 Ft +ÁFA 

kiszállási díj 25.000 Ft + ÁFA helyszínenként 

 
 


