Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
’TEJSZÍV’
VÉDJEGYCSALÁD
Védjegyhasználati Szabályzat

Elfogadva: Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 35/2016. (06. 23.) számú elnökségi
határozatával
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1. Védjegytulajdonos/védjegyjogosult
Védjegytulajdonos neve: Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
Védjegytulajdonos székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c., www.tejtermek.hu
Telefon: (06-1) 203-1450
Fax: (06-1) 203-1477
e-mail: tejtermek@tejtermek.hu

2. A Védjegyhasználati Szabályzat célja
2.1. A Védjegytulajdonos (Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, továbbiakban
Terméktanács) az érintettekkel egyeztetett Védjegyhasználati Szabályzatot, annak részeként
minősítés kritériumrendszert hoz létre. Ez biztosítja a védjegyek értékének megőrzését és a
jogszerű használat feltételeit, mindezt a Védjegytulajdonos és Védjegyhasználók érdekeivel
összhangban.
2.2. A Védjegyhasználati Szabályzat egyértelmű eligazítást ad a védjegyek használatának
jogáért bejelentkező, szerződést kötni kívánó tejtermelők / tejfeldolgozók / a 2/2015. (II. 6.)
FM rendelet 1 § a), d) pontjában meghatározott kereskedők / egyéb kérelmezők, valamint a
kérelmezés/engedélyezés eljárást lefolytató Terméktanács Titkársága (továbbiakban
Titkárság) és a döntéseket meghozó Terméktanács Elnöksége (továbbiakban Elnökség)
részére.

3. Védjegyek leírása
3.1. ‘TEJ-SZÍV’ (lajstromszám: 195098)
Az alapszimbólum a szív, amely egyszerre fejez ki érzelmeket és értékeket. A fehér szív
kizárólag a tejhez kötődik. Egyetlen jelben megjelenik mindaz, amit a tejről el kíván mondani a
Védjegytulajdonos. A védjegy színvilága a kék - fehér, amely a tisztaságra és az eredetiségre is
utal.
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A védjegy műszaki paraméterei az alábbiak:
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3.2. ’TEJ-SZÍV SZÍNES ÁBRÁS’ (lajstromszám: 217883)
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3.3. ’TEJ-SZÍV MINŐSÉGI, MAGYAR’ (lajstromszám: 208346)
A’TEJ-SZÍV MINŐSÉGI, MAGYAR’ védjegyben megjelenik a nemzeti hovatartozás is.
A védjegy műszaki paraméterei az alábbiak:
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3.4. ’SAJT-SZÍV MINŐSÉGI, MAGYAR’ (lajstromszám: 212671)
Az alapszimbólum a szív, amely érzelmeket és értékeket fejez ki. A védjegy uralkodó színe a
fekete, amely a magas minőségű sajtra utal. A ’SAJT-SZÍV MINŐSÉGI, MAGYAR’ védjegyben is
megjelenik a nemzeti hovatartozás.
A védjegy műszaki paraméterei az alábbiak:
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4. Védjegyek alá tartozó termékkör meghatározása
4.1. A ‘TEJ-SZÍV’ védjegyhez kapcsolódó ’ÁRUJEGYZÉK’ a következő:
 29. osztály „Tej és tejtermékek",
 41. osztály "Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális, marketing
és kommunikációs tevékenységek".
4.2. A ’TEJ-SZÍV SZÍNES ÁBRÁS’ védjegyhez kapcsolódó ’ÁRUJEGYZÉK’ a következő:
 29. osztály „Magyarországról származó tej alapanyagokból készülő tej és
tejtermékek”,
 35. osztály: „Marketing és kommunikációs tevékenységek”,
 41. osztály ”Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális, marketing
és kommunikációs tevékenységek”.
4.3. A ’TEJ-SZÍV MINŐSÉGI, MAGYAR’ védjegyhez kapcsolódó ’ÁRUJEGYZÉK’ a következő:
 29. osztály „Magyarországról származó tej és tejtermékek”,
 35. osztály: „Marketing és kommunikációs tevékenységek”,
 41. osztály ”Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális, marketing
és kommunikációs tevékenységek”.
4.4. A védjegyek használatára a Magyar Élelmiszerkönyv előírásai szerint Magyarországon
készített, alábbi termékek jogosultak (Forrás: A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/51-1. számú
előírása a tejtermékekről):
 tej,
 ízesített tejkészítmények; tej-, savó-, író- és permeátumalapú italok,
 savanyú tejtermékek,
 tejszínek és tejszínkészítmények,
 oltós alvasztású, érlelt sajtok,
 savas és vegyes alvasztású sajtok,
 sajtkészítmények,
 ömlesztett sajtok és ömlesztett sajtkészítmények,
4.5. A ’SAJT-SZÍV MINŐSÉGI, MAGYAR’ védjegyhez kapcsolódó ’ÁRUJEGYZÉK’ a következő:
 29. osztály „Magyarországról származó tej alapanyagokból készülő sajtok”,
 35. osztály: „Marketing és kommunikációs tevékenységek.”
 41. osztály: „Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása;
coaching (tréning); egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz
tréning); élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
kiadása; eszmecserék; kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet;
fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; gyakorlati képzés
(szemléltetés); iskolai szolgáltatások (képzés); konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; oktatás; oktatási
tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;
sportversenyek rendezése; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem
reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban;
testnevelés; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozás).”
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4.6. A ’SAJT-SZÍV MINŐSÉGI, MAGYAR’ védjegy alá tartozó termékkör a következő:
 Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott sajtok (Magyar Élelmiszerkönyv 2-104
számú irányelv),
 Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott kézműves sajttermékek (Magyar
Élelmiszerkönyv 2-105 számú irányelv),
 Oltalom alatt álló eredet megjelölésként (OEM) elismert hazai eredetű sajtok,
 Oltalom földrajzi jelzésként (OFJ) elismert hazai eredetű sajtok,
 Hagyományosan különleges termékként elismert hazai eredetű sajtok.
A megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott sajtok és kézműves sajttermékek esetében
feltétel, hogy e sajtok a rájuk vonatkozó Magyar Élelmiszerkönyvben foglaltaknál – a
védjegy kérelmezője által hitelt érdemlően bizonyítottan – hosszabb érlelési idővel
készüljenek.
4.7. Valamennyi védjegy használatából kizárt termékek:
 import tej és tejtermékek.
4.8.

A ’TEJ-SZÍV MINŐSÉGI, MAGYAR’, ’TEJ-SZÍV SZÍNES ÁBRÁS’ és a ’SAJT-SZÍV MINŐSÉGI,
MAGYAR’ védjegy használatából kizárt termékek:
 import tej alapanyagból készült tejtermékek.

5. Védjegyhasználati jog megszerzésének
védjegyhasználati jog megszűnése

eljárásrendje,

a

használat

szabályai,

a

A védjegyek használatára a Terméktanács nyilvántartott, tartozással nem bíró tagja,
valamint a 2/2015. (II. 6.) FM rendelet 1. §-ában meghatározott piaci szereplő jogosult.
Tejfeldolgozó és kereskedő Terméktanács tag esetén feltétel a Terméktanács statisztikai
rendszere számára történő rendszeres adatszolgáltatás is.
5.1. A kérelem
5.1.1. A védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő eljárást a Titkárság folytatja le.
5.1.2. A védjegyhasználat jogáért folyamodhat a Terméktanács minden pártoló-, társult-,
közvetett-, nem honos- és ’rendes’ tagja, valamint a 2/2015. (II. 6.) FM rendelet 1. §ában meghatározott piaci szereplő (Kérelmező). A Kérelmező besorolása a
Védjegyhasználati szerződéskötés évét megelőző naptári év nettó árbevétele alapján
minősül tejfeldolgozói vagy kereskedői jogviszonynak azzal, hogy a tevékenységtípus többségi árbevétele a besorolás meghatározója.
5.1.3. A védjegy kérelmezése és használata önkéntes.
5.1.4. A védjegyhasználat jogának megszerzése kérelemre indul, a kérelmet a
Titkársághoz kell benyújtani, 1 eredeti aláírt példányban az arra rendszeresített
formanyomtatványon, amely letölthető a www.tejtermek.hu honlapról.
5.1.5. A kérelem tartalmazza a Kérelmező nevét, a lakcímét, termék előállítás helyét, a
védjegy alá rendezni kívánt termékkör részletes és pontos megnevezését, leírását,
várható éves termelt és/vagy forgalmazott mennyiséget.
5.1.6. A Kérelmező vállalja, hogy kivételes esetben, kérelméhez csatoltan, az Elnökség
kérelmére termékmintát is rendelkezésre bocsát.
5.1.7. Kérelmező a kérelemben nyilatkozik, hogy a Védjegyhasználati Szabályzatban
foglaltakat megismerte és elfogadja, hozzájárul kérelmének Elnökségi ülésen való
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tárgyalásához, továbbá hozzájárul a kérelem jóváhagyása esetén annak
nyilvántartásba vételéhez és a védjegyhasználathoz kapcsolódó alapadatok (cégnév,
védjegyhasználatra jogosult termék elnevezések) közzétételéhez (www.tejtermek.hu).
5.1.8. A Kérelmező a kérelemben vállalja, hogy a ’TEJ-SZÍV MINŐSÉGI, MAGYAR’, ’TEJSZÍV SZÍNES ÁBRÁS’ és a ’SAJT-SZÍV MINŐSÉGI, MAGYAR’ védjegyet viselő termékei
kizárólag magyar alapanyagból készülnek.
5.1.9. A védjegyeket használni kívánó tejfeldolgozó Kérelmező a kérelemben vállalja,
hogy import tej alapanyag felhasználásról külön nyilvántartást vezet. A külön
nyilvántartást az ellenőrzés során a Titkárság kérésére bemutatja.
5.2. A jóváhagyás/elutasítás
5.2.1. A védjegy használati joga a Nizzai megállapodás 29. és 41. pontjában feltüntetett,
illetve ezen Szabályzat 4. pontja szerint szűkített áruk és szolgáltatások esetében
lehetséges, amennyiben (a védjegyhasználat engedélyezéséről döntő) Elnökség által
vizsgált követelményeknek a Kérelmező megfelel.
5.2.2. Az Elnökség a kérelemről egyszerű többséggel dönt, a hozzájárulás csak abban az
esetben tagadható meg, ha a védjegyhasználati jog jelen szabályzat szerinti feltételei
nem állnak fenn.
5.2.3. A védjegyhasználat joga egy 12 hónapos időszakra, de legfeljebb 3 évre adható.
5.2.4. A Védjegytulajdonosnak a védjegyhasználat engedélyezéséről/elutasításáról szóló
döntéséről a Kérelmezőt írásban kell értesíteni.
5.2.5. Az Ügyvezető Igazgató az Elnökség kérelemnek helyt adó határozata alapján a
Kérelmezővel – határozott időtartamra – védjegyhasználati szerződést köt, az
Elnökség döntésétől számított 30 napon belül.
5.2.6. Amennyiben a Kérelmező a negatív (elutasító) döntést nem fogadja el, legkorábban
6 hónap elteltével újabb kérelmet nyújthat be.
5.3. Közzététel
5.3.1. Az elutasított termékek jegyzéke szigorúan titkos, nyilvánosságra nem hozható.
5.3.2. A Titkárság a jóváhagyott Kérelmezőt (Védjegyhasználó) nyilvántartásba veszi, és
gondoskodik
a
védjegyhasználathoz
kapcsolódó
alapadatok
(cégnév,
védjegyhasználatra jogosult termék elnevezések) közzétételéről a www.tejtermek.hu
honlapon.
5.3.3. A megszűnt (lejárt) védjegyjogosultságot Védjegytulajdonos közzéteszi a
www.tejtermek.hu honlapján.
6. A védjegy alkalmazás- és használat szabályai
6.1. A védjegy alkalmazása, grafikai megjelenítése kizárólag az e Szabályzatban, illetve az
Elnökség által elfogadott Arculati Kézikönyvben rögzítettek szerint lehetséges. A
Kézikönyvben lefektetett alkalmazások kötelező jelleggel bírnak minden grafikai, nyomdai,
dekorációs, multimédiás, stb. ábrázolásnál. Az elemek bármilyen jellegű, nem aránytartó
torzítása tilos.
6.2. A Védjegyhasználó a használat jogát harmadik személy részére át nem ruházhatja.
6.3. A védjegyhasználati jog megszűnik:
 ha a védjegy használatáról a Védjegyhasználó bármilyen okból lemond,
 ha a védjegyhasználati jogot a védjegy tulajdonosi jogokat gyakorló Elnökség e
szabályzat megsértése miatt visszavonja,
 amennyiben a Terméktanács irányába lejárt tartozással bír,
 statisztikai rendszerbe történő adatszolgáltatását nem teljesíti (tag esetén),
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 Terméktanács tagsági viszony megszűnésének napjával,
 ha a védjegyhasználó felszámolására vagy végelszámolására irányuló eljárás
megindítását hivatalos lapban közzétették.
6.4. A védjegyhasználat joga a szerződésben rögzített, legfeljebb 3 évre szóló érvényességi idő
leteltével automatikusan megszűnik. A védjegy használatának folyamatosságát a
Védjegyhasználó a lejárat előtti új minősítési eljárás pozitív eredményével biztosíthatja.
6.5. Védjegyhasználati díjat – elháríthatatlan külső ok bekövetkezte esetén – visszatéríteni csak
az Elnökség erre utaló konkrét döntése értelmében lehetséges.
6.6. A tejfeldolgozó Védjegyhasználónak nyilvántartást kell vezetnie az általa előállított,
védjegy alá rendezett termékek mennyiségéről, az előállítás idejéről, az értékesített
mennyiségről és az értékesítés helyéről, idejéről. A 2/2015. (II. 6.) FM rendelet 1. § a), d)
pontjában meghatározott kereskedő Védjegyhasználónak nyilvántartást kell vezetnie az
általa értékesített, védjegy alá rendezett termékek mennyiségéről.
6.7. A fenti nyilvántartásokat 3 évig meg kell őrizni.
7. A védjegy használat ellenőrzése
7.1. A Titkárság a Védjegyhasználati Szabályzatban foglaltak betartását ellenőrzi
(utóellenőrzés).
7.2. Amennyiben a Védjegyhasználó a Szabályzatban foglaltakat nem tartja be, a
Védjegytulajdonos írásban felszólítja annak betartására. A felszólításban a
Védjegytulajdonosnak minden esetben indokolni szükséges a Védjegyhasználati Szabályzat
be nem tartását.
7.3. Amennyiben a Védjegyhasználó a felszólítás kézhez vételétől számított 30 napon belül
nem tesz eleget a felszólításnak, a Védjegytulajdonos a Védjegyhasználati Szerződést
egyoldalúlag felbonthatja, a védjegyhasználati jogot visszavonhatja az erre vonatkozó
Elnökségi határozat közzétételének napjával.
7.4. A szabálytalanság felszámolása kapcsán felmerülő esetleges költségek a védjegyet
szabálytalanul használót terhelik.
7.5. Védjegyhasználó köteles együttműködni az ellenőrzést végző Titkársággal a
Védjegyhasználati Szabályzat betartása szempontjából lényeges ellenőrzési tevékenysége
során.
7.6. A Védjegytulajdonosnak nyilvántartást kell vezetnie a jogos Védjegyhasználókról, az
elutasított kérelmekről és a tapasztalt jogsértésekről.
7.7. Szankciók
7.7.1. Védjegytulajdonos a jogosulatlan Védjegyhasználóval szemben, mint jogtulajdonos
bírósági eljárás indítását kezdeményezheti.
7.7.2. A lejárati idő utáni, a használati jog megújítása nélküli védjegy-feltüntetés a
terméken hamis minőségtanúsításnak minősül és szintén jogi eljárást vonhat maga
után.
8.

A Védjegytulajdonos kötelezettségei
8.1.1. A Védjegytulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Védjegyhasználati
Szabályzat szerinti Védjegyhasználókkal közös szakmai programokat szervez, és a
közös érdekek mentén marketing projekteket készít elő és valósít meg.
8.1.2. A Védjegytulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a védjegy
alkalmazhatóságának technikai feltételeit folyamatosan, de minimum a
Védjegyhasználati Szabályzat hatálybalépésétől számított 10 évig biztosítja.
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9. A védjegyhasználat díja
9.1.1. A védjegyhasználat joga díjfizetési kötelezettséggel terhelt.
9.1.2. A védjegyhasználat díjából származó bevétel a Közösségi Marketing Alap bevételét
képezi.
9.1.3. A díj mindenkori mértékét nyilvánosságra kell hozni (www.tejtermek.hu).
9.1.4. A használat díját legalább 12 hónapra előre, a szerződés megkötését követő 30
napon belül kell megfizetni. A határidő elmulasztása esetén a szerződés nem minősül
érvényesnek.
9.1.5. A díj konkrét összegét védjegyhasználó kategóriánként a Védjegytulajdonos
határozza meg.
9.1.6. A védjegyhasználati díjat a Védjegyhasználati Szabályzat mellékletében feltüntetett
formában az Elnökség határozza meg. A Védjegyhasználati Szabályzat módosítása
során életbe lépő díjmérték változások az 5.2.5 pont szerint megkötött szerződések
lejártáig az azokban foglalt díjtételeket nem érintik.
10. A Védjegyhasználóval, illetve a termékkel szemben támasztott legfontosabb kritériumok
Az Elnökség jóváhagyó / elutasító döntését az alábbi általános szempontok teljesülésének
figyelembe vételével hozza meg.
A védjegyhasználatra jogosult Kérelmező tevékenységével hozzá kell, hogy járuljon:
 a hazai tej- és tejtermék fogyasztási kultúra fejlesztéséhez,
 a tej és tejtermékek hazai fogyasztásának növeléséhez,
 magyar tejágazat társadalmi megítélésének javításához,
 a fogyasztók objektív tájékoztatásához,
 a védjegyek céljainak eléréséhez.
A Kérelmező:
 segíti a védjegyek értékének megőrzését, erősödését, akadályozza annak estleges
devalválódását,
 képes védelmet nyújtani a védjeggyel ellátott termékeinek.
A termék:
 alkalmas a fogyasztók bizalmának elnyerésére, illetve elősegíti annak
megőrzését,
 a felhasznált alapanyagok, összetevők és a gyártási folyamat, illetve maga a
termék eléri a hatályos élelmiszer-szabályozás kritériumait, illetve lehetőség
szerint egy vagy több jellemzőben meg is haladja azokat.
Az Elnökség - szakmaközi szervezeti tagságtól függetlenül - eltekinthet a Szabályzat 4.7 pontjában
megfogalmazott, a védjegyek használatra vonatkozó tiltástól az olyan Kérelmezők esetében,
amelyeknél a tej és tejtermék forgalmazásából származó, tárgyévet megelőző naptári évben
keletkezett nettó árbevétel kevesebb, mint 50%-a származik import termékek forgalmazásából.
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11. Egyedi elbírálásra vonatkozó szabályok
11.1. A kormányzat bármely illetékes szerve által meghirdetett, nemzeti vagy EU-s
forrásokból finanszírozott közösségi agrármarketing programok esetén - ahol a program
tartami elemei/céljai megfelelnek a Terméktanács célkitűzéseinek - az ügyvezető igazgató
írásbeli kérelemre engedélyezheti a ’Tejszív’ védjegyek határozott időtartamra szóló
ingyenes használatát. A használat engedélyezéséről az Elnökség tagjait utólag tájékoztatni
kell. A határozott időtartamra szóló használat feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.
11.2. Az 5.1.2. pontban rögzített Kérelmezőktől eltérő Kérelmezők esetében az Elnökség
egyedi elbírálást alkalmazhat a védjegyhasználat lehetőségének megítélése, a
védjegyhasználati díj, illetve a védjegyhasználati időszak tekintetében is.
12. Egyéb
Minden érvényes Védjegyhasználati Szerződéssel bíró védjegyhasználó - a védjegyokirat jogerőre
emelkedésekor, szerződésmódosítás nélkül - a ’SAJT-SZÍV MINŐSÉGI, MAGYAR’ valamint a ’TEJ-SZÍV
SZÍNES ÁBRÁS’ védjegyek használatára is jogosulttá válik.
A jelen Védjegyhasználati Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a védjegyek és földrajzi
árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2016. 06. 23.
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Melléklet
A 2014. szeptember 19-től érvényes védjegyhasználati díjak az alábbiak:

12 HÓNAPOS IDŐSZAKRA FIZETENDŐ
VÉDJEGYHASZNÁLATI DÍJ CÉGENKÉNT (FT), AZ ÖSSZES
VÉDJEGYHASZNÁLÓ KATEGÓRIÁK

FORGALMAZOTT TERMÉKRE VONATKOZÓAN

‘TEJSZÍV’

‘TEJ-SZÍV MINŐSÉGI,
MAGYAR’

1.

termelő

15 000 + áfa

2.

pártoló tag

1 500 000 + áfa

3.

4.

5.

6.

7.

5 milliárd forint alatti éves
nettó árbevétellel
rendelkező tejfeldolgozó
tag, valamint a 2/2015.
(II. 6) FM rendelet 1. § c)
pontjában meghatározott
tejfeldolgozó
5-15 milliárd forint közötti
éves nettó árbevétellel
rendelkező tejfeldolgozó
tag, valamint a 2/2015.
(II.6.) FM rendelet 1. § c)
pontjában meghatározott
tejfeldolgozó
15 milliárd forint feletti
éves nettó árbevétellel
rendelkező tejfeldolgozó
tag, valamint a 2/2015.
(II. 6.) FM rendelet 1. § c)
pontjában meghatározott
tejfeldolgozó
2/2015. (II. 6.) FM rendelet
1. § a), d) pontjában
meghatározott
kereskedő
egyéb, 1-6. pontba nem
sorolható igénylő

’SAJT-SZÍV
MINŐSÉGI,
MAGYAR’

300 000 + áfa

1 500 000 + áfa

3 000 000 + áfa

5 000 000 + áfa

egyedi Elnökségi döntés szerint
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