„MAGYAR TERMÉK” Tájékoztatási, Minőségellenőrző
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Hazai Feldolgozású Termék
Tanúsító Megjelölés
Szabályzat

Lábatlan
2012

„Hazai Feldolgozású Termék” tanúsító megjelölés

Tanúsítási Szabályzat

1. Tanúsító megjelölésre vonatkozó alapinformációk
A szabályzat tárgyát az alábbi megjelölés képezi:

• A megjelölés elnevezése: Hazai Feldolgozású Termék
• A megjelölés kiviteli alakja: színes, ábrás
• A megjelölésre vonatkozó ábra kiviteli alakja és színei:

A megjelöléssel megkülönböztetett termékek felsorolása – a Nizzai Osztályozási Rendszer szerint:
1. osztály: Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan
műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
2. osztály: Festékek, kencék, lakkok; rozsda gátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.
3. osztály: Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
4. osztály: Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok
(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
5. osztály: Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és
fogászati mintázó anyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
6. osztály: Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba; ércek.
7. osztály: Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök, keltetőgépek; árusító automaták.
8. osztály: Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9. osztály: Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő,
egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések. Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére
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szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb,
digitális rögzítésű média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.
10. osztály:
Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
11. osztály:
Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi
berendezések.
12. osztály:

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

13. osztály:

Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek.

14. osztály:
Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.
15. osztály:

Hangszerek.

16. osztály:
Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.
17. osztály:
Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból
készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.
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.
19. osztály:
Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen;
nem fémből készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
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.
22. osztály:
Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek
nem tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers
textilrostok.
23. osztály:

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

24. osztály:

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk.

25. osztály:

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

26. osztály:
Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk
és tűk; művirágok.
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27. osztály:
Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok;
nem textil falikárpitok.
28. osztály:
Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
34. osztály:
Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
Az oltalmi körbe csak azok a termékek kerülhetnek be, amelyre a jogosult ellenőrző testülete által jóváhagyott
minőségtanúsítási szabályrendszerrel rendelkezik.

2. A megjelölés jogosultjának bemutatása
2.1. A megjelölés jogosultjára vonatkozó alapadatok az alábbiak szerint alakulnak:
Elnevezés: „MAGYAR TERMÉK” Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2451 Lábatlan, Rákóczi út 105.
Levelezési cím: 2451 Lábatlan, Rákóczi út 105.
Telefon: +36-(20)-379-90-25
E-mail: info@amagyartermek.hu
Honlap: www.amagyartermek.hu
Képviselő: Kecskeméti Attila ügyvezető

2.2. A megjelölés jogosultjának célja:
A jogosult céljai általános megfogalmazásban:
A jogosult nonprofit korlátolt felelősségű társaság célja a magyar termékek, és ez által a magyar munkaerő elismertségének és tekintélyének növelése. A jogosult ezen keresztül kíván hozzájárulni a magyar gazdaság fellendítéséhez, és új munkahelyek teremtéséhez. A jogosult alapítása alulról jövő kezdeményezésre történt, amely azonban meg kívánja magának nyerni a gazdasági döntéshozók támogatását, az ország gazdasági eredményének pozitív alakulása érdekében. A jogosult hosszú távú célja, hogy a vásárlók keressék, és preferálják a tanúsító megjelöléssel ellátott termékeket, ezért a tanúsító megjelöléssel ellátott termékek megkerülhetetlen szereplői legyenek
a magyar gazdaságnak. A jogosult ezért szívesen együttműködik minden olyan elkötelezett termelő vállalattal,
aki olyan termékeket gyárt, amelyek megfelelnek a szabályozott tanúsítási feltételeknek, valamint a magyar és az
európai uniós forgalomba hozatali elvárásoknak. További cél, hogy a vásárolók keressék és preferálják a tanúsító
megjelöléssel ellátott termékeket, ez által hozzájáruljanak egy tudatos fogyasztó magatartás kialakításához.
A jogosult ezt a célkitűzési rendszert – a jogi szabályozáshoz illeszkedő– egy három részből álló tanúsító megjelölési rendszer kialakításával és működtetésével kívánja megvalósítani. Jogosult úgy kívánja kialakítani ezt a
megjelölési rendszert, hogy a rendszer részét képező megjelölések a fogyasztónak a magyarországi származás
mellett, egyértelmű útmutatást adjanak a termék magyar származásának mértékére is. Ennek megfelelően a tanúsító megjelölési rendszer elemei alábbiak szerint alakulnak:
•

•

•

Első elemét a „Magyar Termék” tanúsító megjelölés képezi. Ezt a megjelölést csak olyan termékeken lehet
alkalmazni, amelyek 100 százalékban magyar alap- és feldolgozatlan termékek felhasználásával készülnek,
és a fogyasztóhoz eljutó végtermék kialakításához szükséges feldolgozási folyamatot is 100 százalékban magyarországi feldolgozó üzemben végezték el.
Második elemét a „Hazai Termék” tanúsító megjelölés képezi. Ezt a megjelölést csak olyan termékeken lehet
alkalmazni, amelyek legfeljebb 50 százalékban import összetevőkből, de 100 százalékban magyarországi feldolgozó üzemben kerülnek előállítására.
Harmadik elemét a jelen szabályzat tárgyát képező „Hazai Feldolgozású Termék” tanúsító megjelölés képezi.
Ezt a megjelölést csak olyan termékeken lehet alkalmazni, amelyek 50 százaléknál nagyobb – akár 100 százalékos – arányban import összetevőkből kerülnek előállításra, olyan módon, hogy a fogyasztóhoz eljutó
végtermék minden, a termék összetételét és érzékszervi tulajdonságait meghatározó feldolgozási folyamata
Magyarországon került végrehajtásra.

A jelen szabályzat tárgyát képező „Hazai Feldolgozású Termék” megjelölés ebbe a három részből álló megjelölési rendszerbe illeszkedik. Célja, hogy a piros-zöld keretes fehér színű háttér előtt megjelenő zöld színű kéz, a
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fogyasztók legszélesebb köre számára jelentse a 100 százalékban hazai feldolgozóipari kapacitásokkal elérhető,
megbízható minőséget.
A jogosult céljai tételes és konkrét megfogalmazásban:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

A magyar származású termékek megkülönböztetése a piaci áruválasztékban
Útmutatás a termék magyar származásának mértékére
A termékek magyar származásának hangsúlyozása
A tanúsítottan jó, megbízható minőségű magyar termékek megkülönböztetése, előtérbe helyezése
A magyar termelők védelme, pozitív diszkrimináció
A fogyasztók tájékoztatásán keresztül a fogyasztói döntések befolyásolása
A termelők ösztönzése a minőségfejlesztésre, ezáltal közvetett módon a gazdaság fejlesztése
Az országimázs erősítése
A megbízható, jó minőségű magyar származású termékek fogyasztók figyelmének középpontjába terelése,
mivel ez nemcsak a fogyasztóvédelem, hanem a hazai foglalkoztatás felélénkítése érdekében is szükséges. (A
fogyasztó az a személy aki, gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül árut vesz, rendel, kap, használ,
illetve akinek a részére a szolgáltatást végzik, továbbá aki az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje.)

A jogosult céljainak megvalósítás során figyelembe veszi az Alkotmányban, a Fogyasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV. törvényben a fogyasztóvédelemmel, a védjegyek és a földrajzi eredetjelzőkről szóló 1997. évi XI. törvényben a tanúsító megjelölésekkel és védjegyekkel kapcsolatos, valamint a vidékfejlesztési miniszter egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatára vonatkozó rendeletben meghatározott
előírásokat.

2.3. A tanúsító megjelölés jogosultjának szervezete, működési szabályai:
A tanúsító megjelölés jogosultja a "MAGYAR TERMÉK" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: társaság). A társaság nem rendelkezik önálló szervezeti és működési szabályzattal, ezért a társaság szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat a társasági szerződés tartalmazza.
A társasági szerződés nyilvános adatairól, írásbeli kérdésre, az ügyvezető ad tájékoztatást. A társasági szerződés
nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek a tanúsító védjegyek használatát, valamint a licencvevők jogait és
kötelezettségeit érintenék.

3. Az árujegyzékben szereplő termékekre vonatkozó minőségi feltételek
A „Hazai Feldolgozású Termék” tanúsító megjelölés használatához szükséges minősítési feltételek az alábbiak
szerint alakulnak - a minősítéshez az összes feltételt egyszerre kell teljesíteni:

• A termék végső formájának eléréséhez szükséges folyamatot Magyarországon végezték. A végső forma eléréséhez szükséges folyamatok magyarországi elvégzésének igazolásához önmagában nem elegendő az, ha a
termék címkézése és csomagolása történt Magyarországon.
A tanúsítás alapját a minősítési és a tanúsítási szabályzatban meghatározott tanúsítási eljárás képezi. A feltételek
teljesülését/teljesítését dokumentálni szükséges a minősítési eljárás során. A termékekre vonatkozó egyedi minősítési szabályokat a „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. minősítési és tanúsítási szabályzata tartalmazza,
amely jelen szabályzat 2. számú melléklete.

4. A termék tanúsításának szabályai
A tanúsítási eljárást a „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. által meghatározott, független tanúsító szakértők
végzik, a „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. által elfogadott, mindenkor hatályos minősítési és tanúsítási
szabályzat alapján., amely tartalmazza a minősítési és tanúsítási folyamatban résztvevőket, feladat és hatáskörüket. A tanúsítási eljárás általános szabályai és lebonyolítási rendszere az alábbiak szerint alakul:
A védjegyhasználati jogot pályázat útján lehet megszerezni, ill. nevezési lap benyújtásával kérhető. A védjegy
használatára vonatkozó kérelem (pályázat) benyújtása önkéntes.
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A benyújtott kérelmek vizsgálatára és elbírálására a „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. által felügyelt bizottság jogosult. A tanúsítási folyamatot a Tanúsítási Koordináló Szervezet bonyolítja le. A kérelem elbírálásáról a
jelentkezők írásos tájékoztatót kapnak, amelyben az elfogadás vagy elutasítás szakmai indoklása is szerepel.
A tanúsítás egy alkalommal 3 éves időtartamra vonatkozik, igény esetén a tanúsítást 3 évenként meg kell ismételni. A „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. a három éves tanúsítási időszakon belül évente ellenőrzi azt,
hogy a tanúsított termékek folyamatosan megfelelnek-e a rájuk vonatkozó követelményeknek. A tanúsítási eljárás lefolytatása díjfizetéshez kötött. Az aktuális díjfizetési feltételeket a „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft.
elérhetővé és nyilvánossá teszi. A tanúsítási eljáráshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a „MAGYAR
TERMÉK” Nonprofit Kft. honlapjáról.

5. A tanúsító megjelölés használata és a használat ellenőrzésének feltételei
5.1. A tanúsító megjelölés használatának alapfeltételei:
A megjelölés használatának alapja a használati szerződés megkötése. A pályázó és jogosult csak a használati
szerződésben meghatározott feltételekkel, és csak a használati szerződés hatálya alatt jogosult a tanúsító megjelölés használatára. A használat alapfeltételei az alábbiak szerint alakulnak (a szerződésben Licencadó a „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft., Licencvevő a minősítés folytán jogosulttá váló pályázó):

• Licencadó nem kizárólagos használati jogot ad Licencvevőnek a megjelölés Magyarország területén történő
használatára a szerződésben meghatározásra kerülő áruosztályokban. A jogosultság alapja a Licencvevő által
nyújtott, és a Licencadó által tanúsított termék. A használati jog alapján, Licencvevő jogosult a tanúsító megjelölést a Licencadó által kibocsátott arculati kódexben meghatározott módon felhasználni termékei megkülönböztetésére, a napi működése során. A felhasználás irányulhat a megjelölés felhasználására Licencvevő
üzlethelyiségében elhelyezett vizuális arculati elemként, a Licencvevő tevékenységére vonatkozó hirdetésekben és marketing anyagokban, beleértve a Licencvevőről, szolgáltatásairól készült on- és off-line hirdetési és
marketing anyagokat. Licencvevő nem jogosult a megjelölést saját tulajdonaként feltüntetni, a megjelölés
használatát harmadik személynek engedélyezni, és a megjelölést jelen megállapodástól eltérő áruosztályokba
sorolható termékein felhasználni. A használati jog kiterjed a Licencvevő által Magyarországon gyártott, de
Magyarországon kívül forgalmazott termékekre is. Ezek vonatkozásában a megjelölés használati jogának területi hatálya magában foglalja Licencvevő célpiacait is. Licencvevőnek ugyanakkor tudomása van arról,
hogy a megjelölés védjegyként történő lajstromozása jelenleg csak Magyarországon van folyamatban.

• Licencadó köteles a megjelölésre vonatkozó dokumentációt (a továbbiakban: dokumentáció) 2 példányban
átadni Licencvevő részére, a használati szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül. A dokumentáció a megjelölésre vonatkozó arculati kézikönyvből, valamint a megjelölés használati feltételeit tartalmazó
szabályzatból áll. A dokumentáció alapján a megjelölés a gyakorlatban megvalósítható, a megjelölés Licencadó által elvárt feltételekkel történő hasznosítása biztosítható. Licencadó, Licencvevő kérésére, saját telephelyén betanítást ad Licencvevői képviselőinek a megjelölésre és használatára vonatkozó szabályokról és feltételekről. A betanítással kapcsolatos költségek Licencvevőt terhelik.

• Licencvevő a Licencadó díjszabási feltételeiben meghatározott használati díjat fizeti meg Licencadónak,
szolgáltatásai ellenértékeként. A díj fizetésére évente két részletben, átutalással kerül sor, Licencadó tárgyban
kibocsátott számlája alapján. A díjat általános forgalmi adó terheli. Licencadó a használati díjat elkülönítetten
tartja nyilván könyveiben, és a használati díjat elsősorban a megjelölés fejlesztésére, a szélesebb körű megismerést szolgáló tevékenységekre használja fel.

• Licencadó az alábbiakat szavatolja: A tanúsító megjelölés a szabályzat által előírt módon megvalósítható lesz
a dokumentáció és a betanítás alapján. Az engedélyezett jogok fennállnak a szerződés hatálya alatt. A szerződés tárgyát képező megjelölés tekintetében, nincs harmadik személyt megillető, Licencvevőt korlátozó jog.
Szerződő felek megállapodnak, hogy Licencadó a szabályzat szerinti feltételek teljesítése esetén jogosult, jelen szerződés szerinti nem kizárólagos használati jogot adni harmadik személynek, Licencvevő termékeivel
azonos termékekre. Az így létrejövő párhuzamos, nem kizárólag használati jogok, nem korlátozzák egymást.

• Licencvevő köteles a Licencadóról, a más Licencvevőkről és tevékenységükről tudomásra jutott információkat bizalmasan kezelni, gondoskodni arról, hogy, azok illetéktelenek tudomására ne jussanak. Licencvevő
köteles a megjelölés használatával kapcsolatban igénybe vett együttműködő partnerei tekintetében is olyan
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megállapodást létrehozni, amely biztosítja a jelen szerződés szerinti bizalmas információkezelést. Szerződő
Felek megállapodnak, hogy egymást haladéktalanul tájékoztatják minden olyan tudomásukra jutott tényről és
körülményről, amely jelen szerződés teljesítését, vagy bármelyik fél érdekét sértheti. Ezek közé sorolják különösen a megjelölés jogosulatlan felhasználását, a megjelölés jó-hírnevének csorbítását. Szerződő felek
megállapodnak, hogy minden esetben Licencadó lép fel hivatalosan, a jogosulatlan használat esetén.

• Szerződő Felek megállapodnak, hogy együttműködnek a megjelölés és a szabályzat fejlesztésében. Szerződő
Felek e feladat szervezését Licencadó hatáskörébe utalják, melyet Licencadó évi rendszerességgel végez.
Szerződő Felek ebbe a körbe sorolják a megjelölés területi hatályának bármilyen mértékű kiterjesztését. Az
elfogadott módosításokat Licencadó külön díjfizetés nélkül, Licencvevő rendelkezésére bocsátja. Szerződő
felek megállapodnak, hogy évente egy alkalommal felülvizsgálják a szabályzatban foglalt feltételrendszert.

• A szerződés tárgyév július 1. napján lép hatályba, és a tárgyévet követő év június 30. napjáig tartó, határozott
időtartamra szól. A szerződés hatályba lépésével valamennyi, a Licencvevővel kötött és a szerződéssel azonos tárgyú szerződés, megállapodás hatályát veszti. A szerződés meghosszabbításának feltétele a szabályzatban foglalt feltételek teljesítésének ellenőrzése a megjelöléssel megkülönböztetett termékek tekintetében.
Szerződő felek megállapodnak, hogy erre Licencvevő lejárat előtt 1 hónappal előterjesztett írásbeli kérése
alapján kerül sor. A szerződés meghosszabbítására automatikusan nincs lehetőség. A szerződés meghosszabbítására minden esetben, írásban kerül sor. Súlyos szerződésszegés esetén, a másik felet megilleti az azonnali felmondás joga, Súlyos szerződésszegésnek minősül a megjelölés jogosulatlan használatának engedélyezése, a megjelöléssel megkülönböztetett termékek tekintetében a minősítési feltételek nagymértékben történő
megsértése, a licencdíj fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása, vagy Licencvevő tisztességtelen piaci
magatartása, amely veszélyezteti a megjelölés jó-hírnevét.

• Szerződő felek megállapodnak, hogy a használati szerződést bevezetik a megjelölésre vonatkozó hivatalos és
a Licencadó által vezetett nyilvántartásokba is. A hivatalos eljárások költségei Licencvevőt terhelik.
5.2. A tanúsító megjelölés használatának ellenőrzésére vonatkozó feltételek:
Licencadó előre bejelentett módon ellenőrizheti Licencvevőnél a tanúsító megjelölés használatát, melynek során
30 nap kijavítási határidővel felszólíthatja Licencadót az ellenőrzés során tapasztalt nem szabályszerű használat
kijavítására. Ennek elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

6. A megjelölés jogosulatlan használatával szembeni fellépés rendje
A jogosulatlan használattal szemben Licencadó jogosult fellépni. Licencadó köteles mindent megtenni a jogosulatlan használat megszüntetésére, az ebből fakadó jogi és vagyoni jellegű következmények érvényesítésére. Licencvevő szóban vagy írásban tájékoztathatja Licencadót, amennyiben tudomására jut a megjelölés jogosulatlan
használata. Licencvevő jogosult önállóan is fellépni a jogosulatlan használattal szemben, amennyiben Licencadó,
többszöri felszólítása ellenére sem hajtja végre a szükséges intézkedéseket. Licencvevő tudomásul veszi, hogy
hatékony fellépésre csak abban az esetben van lehetősége, ha használati joga a védjegylajstromba is bejegyzésre
került.

7. A megjelölés és jó-hírnevének fejlesztése
A „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. évente aktualizálásra kerülő tervet állít fel a tanúsító megjelölés és jóhírnevének fejlesztésére. Ennek középpontjában olyan kampányokat helyeznek, melyek lehetővé teszik a tanúsító megjelölés fogyasztók és termelők körében történő bevezetését, ismertségének és jó-hírnevének fejlesztését. A
kampányban a tanúsító megjelölés használatára szerződés alapján jogosultak vehetnek részt. A „MAGYAR
TERMÉK” Nonprofit Kft. megfelelő bizottsága tervet állít fel a kampányra. Ez tartalmazza a kampány részét képező akciókat, az akciók lebonyolításának erőforrás- és végrehajtási ütemtervét, a kampány költségvetését, a
kampányban részt vevőket. A kampány feltétele a kampányterv „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. által történő jóváhagyása. A kampányterv előkészítése a „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. feladata. A tárgyévi
kampánytervek zárása minden év január 31-ig esedékes.

1.1 verzió

7

„Hazai Feldolgozású Termék” tanúsító megjelölés

Tanúsítási Szabályzat

8. Egyéb feltételek
Jelen szabályzatot a „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. alakította ki. A szabályzat fejlesztéséért, és a jogosultakhoz történő való eljuttatásáért a „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. ügyvezetése felelős.

9. Mellékletek
1.
2.
3.

számú melléklet: Nevezési lap
számú melléklet: Minősítési és Tanúsítási szabályzat
számú melléklet: Használati szerződés formanyomtatvány

Lábatlan, 2012. szeptember 20.

„MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft.
képviselő, ügyvezető
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