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A Digitális Jólét Nonprofit Kft. tájékoztatója a Digitális Jólét Alapcsomag védjegy 

használati jogának megszerzésére vonatkozó pályázatról 
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1. Pályázati felhívás 

 

A Digitális Jólét Alapcsomag védjegy jogosultja a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (Digitális Jólét Nonprofit Kft.). A Digitális Jólét Alapcsomag védjegy használati jog elnyerésére 

a Digitális Jólét Nonprofit Kft. pályázati rendszert működtet. 

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Digitális Jólét Alapcsomag, mint az elektronikus 

hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban Eht.) 188. § 13. pontja szerinti elektronikus 

hírközlési szolgáltatás (internet-hozzáférés szolgáltatás) védjegy használatának elnyeréséért. A pozitív 

elbírálásban részesülő pályázatokban szereplő internet-hozzáférés szolgáltatások viselhetik a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala által bejegyzett védjegyet. (lajstromszám: 220 156)  

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. a Digitális Jólét Alapcsomag védjegy használatának biztosítása által 

együttműködik minden elkötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatóval, aki olyan önállóan értékesített 

internet-hozzáférés szolgáltatás elérését teszi lehetővé, állít elő, amelyek a magyar polgárok minél 

szélesebb körének internethez jutását, ezáltal a társadalom jólétének, hazánk versenyképességének 

növelését mozdítják elő. 

A nyertes pályázókkal a Digitális Jólét Nonprofit Kft. védjegyhasználati szerződést köt. A 

védjegyhasználati szerződés alapján a nyertes pályázó a Digitális Jólét Alapcsomag védjegyet 

díjmentesen használhatja.  

A pályázatot lebonyolító Digitális Jólét Nonprofit Kft. elérhetősége: 

Digitális Jólét Nonprofit Kft. 

Képviselő: Krahl Eszter 

Szakmai kapcsolattartó: Dr. Varga Péter 

Cím: 1056 Budapest, Zoltán utca 6. fszt.  

Telefon: +36-1-474-5954 

Honlap: www.djnkft.hu 

Email: palyazat@djnkft.hu 

  

http://www.djnkft.hu/
mailto:palyazat@djnkft.hu
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2. A pályázaton való részvétel feltételei 
 

Pályázatot nyújthat be valamennyi – Magyarország területén működő – az Eht. 188. § 14. pontja szerinti 

elektronikus hírközlési hálózat üzemeltetője, valamint elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó 

természetes, illetőleg jogi személy (elektronikus hírközlési szolgáltató). 

Pályázni kizárólag elektronikus hírközlési szolgáltató által önállóan forgalmazott és nyújtott internet-

hozzáférés szolgáltatással lehet. 

A pályázatban szereplő internet-hozzáférés szolgáltatásnak meg kell felelnie jelen tájékoztató 1. számú 

mellékletét képező Digitális Jólét Alapcsomag használatának és működtetésének szabályzata 

(továbbiakban: DJA védjegyszabályzat) 4. pontjában rögzített műszaki paramétereknek, valamint 

pályázati feltételeknek. Ennek bizonyítására a pályázó által elektronikusan benyújtott dokumentumok 

szolgálnak.  

3. A pályázatok formai követelményei 
 

A pályázatok formai követelményei, a pályázati dokumentáció részei: 

 kitöltött pályázati adatlap és annak mellékletei; 

o pályázó cég rövid bemutatása (maximum 1000 karakter) 

o aláírási címpéldány (másolat) 

 a DJA védjegyszabályzatban meghatározott műszaki paraméterek, valamint pályázati feltételek 

teljesülését igazoló dokumentumok (Általános Szerződési Feltételek, vagy annak vonatkozó 

kivonata, valamint egyedi előfizetői szerződés minta); 

 nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról (3. számú melléklet); 

 a Digitális Jólét Alapcsomag internet-hozzáférés szolgáltatásról szóló leírás, a döntéshozatalhoz 

kért egyedi szakmai információk. 

A pályázati tájékoztató, a DJA védjegyszabályzata, pályázati adatlap, elfogadó nyilatkozat és a 

védjegyhasználati szerződés minta letölthető a Digitális Jólét Nonprofit Kft. honlapjáról (www.djnkft.hu). 

 

 

http://www.djnkft.hu/
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4. A pályázatok tartalmi követelményei  
 

A pályázat pozitív elbírálásához a pályázat tárgyát képező internet-hozzáférés szolgáltatásnak 

összhangban kell lennie a Digitális Jólét Alapcsomag céljaival, és meg kell felelnie a DJA 

védjegyszabályzatának 4. pontjában rögzített műszaki paramétereknek, valamint pályázati feltételeknek. 

Befogadottnak tekinthető a pályázat, ha a pályázó hiánytalanul benyújtotta a pályázati adatlapot és 

mellékelt minden olyan dokumentumot, amellyel igazolja a vonatkozó feltételrendszer összes 

követelményének teljesülését, és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. nyilvántartásba vette a pályázatot. A 

Digitális Jólét Nonprofit Kft. a pályázat beérkezésről a pályázót elektronikus úton értesíti, egyúttal 

feldolgozza a pályázatot, és ha indokolt megállapítja a hiánypótlás szükségét.  

5. Eljárásrend 
 

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. a Digitális Jólét Alapcsomag védjegy használati jog elnyerésére pályázati 

rendszert működtet, amelyre a jelentkezés önkéntes és folyamatos.  

A pályázatot elektronikus formában a www.djnkft.hu címre kell feltölteni. A pályázat beérkezéséről a 

Digitális Jólét Nonprofit Kft. a pályázót 1 napon belül elektronikus úton értesíti. A Digitális Jólét 

Nonprofit Kft. a pályázat beérkezését követő 5 napon belül a pályázatok formai szempontú vizsgálata 

alapján dönt az esetleges hiánypótlási kötelezettségről és erre a pályázót írásban felhívja. 

Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel DJA védjegyszabályzat 4. pontjában rögzített műszaki 

paramétereknek, valamint pályázati feltételeknek és a pályázó valamennyi csatolandó dokumentumot 

hiánytalanul benyújtott, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. befogadja azt - a Tanácsadó Testület döntési 

javaslatát figyelembe véve -, tartalmilag értékeli és dönt. 

  

http://www.djnkft.hu/
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5.1. Tanácsadó Testület 

 

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. munkáját, független szakértőkből álló, Tanácsadó Testület (a 

továbbiakban: testület) segíti, amely írásbeli szakvéleményt, döntési javaslatot készít a pályázatot elbíráló 

társaság részére.  

A testület szakértő tagjai – adott esetben az általuk megbízott külső szakértők is – összeférhetetlenségi 

nyilatkozatot tesznek. A szakértő tagok névsora a pártatlanság és a pályázati eljárás tisztaságának 

biztosítása érdekében az eredményhirdetés napjáig nem nyilvános. 

Nem nyújthatnak be pályázatot a következő személyek: a testület szakértő tagjai, megbízottjai (külső 

szakértők), a pályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és a felsoroltak közeli 

hozzátartozói. (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont) 

A testület munkáját az elnök irányítja. Az elnök munkáját a Digitális Jólét Program Titkársága által 

kijelölt szakértő támogatja. Akadályoztatás esetén az elnököt – átruházott hatáskörben – az elnök által 

kijelölt személy helyettesíti. 

A testület döntési javaslatát 3 szakértő tagból álló munkacsoportban készíti el. A döntési javaslat 

elkészítése során a testületnek meg kell vizsgálnia, hogy a pályázatok megfelelnek-e a pályázati 

tájékoztatóban, a DJA védjegyszabályzatban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek, követelményeknek. 

A testület megvizsgálja a Digitális Jólét Alapcsomagra vonatkozó DJA védjegyszabályzat 4. pontjában 

meghatározott műszaki paraméterek, valamint pályázati feltételek meglétét a beérkezett pályázatoknál, s 

azok alapján – 15 napon belül – készít döntési javaslatot a Digitális Jólét Nonprofit Kft. részére.  

Amennyiben a pályázat tartalmi követelményei vonatkozásában jelen tájékoztató 5.2. pontja szerinti 

hiánypótlásra került sor, a testület döntési javaslatát - a hiánypótlás beérkezését követő - 7 napon belül 

megküldi a Digitális Jólét Nonprofit Kft. részére.  
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5.2. Hiánypótlás 

 

Amennyiben a pályázat nem felel meg jelen tájékoztató 3. pontjában rögzített formai követelményeknek, 

illetve a csatolt dokumentumok hiányosak, akkor a Digitális Jólét Nonprofit Kft. legfeljebb 5 napos 

határidő tűzésével – az összes hiány, vagy hiba egyidejű megjelölése mellett – felszólítja a pályázót a 

pályázat kijavítására.  

Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját. Teljesítettnek az a hiánypótlás 

minősül, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás megküldésétől számított 5 napon belül a társaság 

részére elektronikus úton megküldésre került. 

Tekintettel arra, hogy a formai szempontú vizsgálat alapján a hiánypótlási felhívás, csak a pályázó 

adataira, vagy a benyújtandó pályázati adatlap mellékleteinek pótlására irányul, ezért a társaság - a 

hiánypótlási felhívással egy időben - továbbítja a pályázatot a testület részére az elbíráláshoz szükséges 

döntési javaslat mielőbbi elkészítése érdekében.  

Amennyiben a testület úgy ítéli meg, hogy a pályázat jelen tájékoztató 4. pontjában rögzített tartalmi 

követelménynek nem felel meg maradéktalanul, visszaküldi a pályázatot a társaság részére, amely 8 

napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót. 

Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak a fenti határidőn belül nem tesz eleget, úgy a pályázat a 

rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján kerül értékelésre.  

5.3. Egyeztetés az elektronikus hírközlési szolgáltatókkal 

 

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. a pályázat befogadását követően telefonos vagy személyes egyeztetést 

kezdeményezhet a pályázókkal az egyedi szakmai kérdések tisztázására. Az egyeztetésről jegyzőkönyv 

készül, amelyet a Digitális Jólét Nonprofit Kft. elektronikus úton megküld a pályázó részére. 
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5.4. Döntés 

 

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. - figyelembe véve a testület döntési javaslatát - dönt a pályázat 

elbírálásáról. A Digitális Jólét Nonprofit Kft. az elbírálást követő napon értesíti a pályázót, kezdeményezi 

a védjegyhasználati szerződés megkötését.  

A pályázati döntésről szóló értesítés tartalmazza a pályázat értékelését, valamint a szerződéskötés 

feltételeit.  

Jelen tájékoztató szerint kétfordulós eljárásrendben, folyamatos bírálat keretében történik a pályázatok 

elbírálása. 

6. Nyilvánosság 
 

A védjegyhasználati jog alapján, a pályázó (továbbiakban: védjegyhasználó) köteles a napi működése 

során a védjegyet a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által meghatározott módon felhasználni a Digitális Jólét 

Alapcsomag internet-hozzáférés szolgáltatás megkülönböztetésére. 

 

A védjegyhasználó vállalja, hogy a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által a védjegyhasználati szerződés 

megkötését követően rendelkezésére bocsátott, - a www.djnkft.hu honlapon elérhető - Digitális Jólét 

Alapcsomagot jelölő információs anyagokat (elektronikus plakát, szórólap vagy matrica minták) a 

megfelelő tájékoztatás érdekében jól láthatóan helyezi el a védjegyhasználó értékesítési helyeinek 

vásárlók számára nyitva álló részében (a bejáratnál és a pénztárgép közelében) és weblapokon. 

A védjegyhasználó az általa forgalmazott - Digitális Jólét Alapcsomag védjeggyel ellátott -internet-

hozzáférés szolgáltatás népszerűsítése érdekében egyéb kommunikációs eszközök használatára is 

jogosult. (pl.: billborad, citylight oszlop, újságok, napilapok, TV/rádió, hirdetések, PR cikkek, bannerek, 

social media, stb.). Ezen, egyéb kommunikációs eszközök előállítása vagy alkalmazása előtt a 

védjegyhasználó köteles előzetesen egyeztetést kezdeményezni a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-vel. 

 

A védjegyhasználó vállalja, hogy a szerződéses jogviszony megszűnésével egyidejűleg kommunikációs 

eszközök használatát befejezi. Védjegyhasználó vállalja továbbá, hogy partner üzleteit haladéktalanul 

értesíti a szerződéses jogviszony létrejöttéről, és teljes körűen tájékoztatja az abban foglaltakról. 

 

 

 

http://www.djnkft.hu/
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A védjegyhasználó – amennyiben honlappal rendelkezik – hozzájárul a Digitális Jólét Alapcsomag 

honlapjára (www.djnkft.hu) mutató URL hivatkozás beillesztéséhez, egyúttal vállalja, hogy a Digitális 

Jólét Nonprofit Kft. által rendelkezésére bocsátott, a Digitális Jólét Alapcsomag logót a megfelelő 

tájékoztatás érdekében a weboldalán jól láthatóan helyezi el, majd a szerződés megszűnésével egyidejűleg 

eltávolítja. 

 

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. közzéteszi a honlapján a nyertes Védjegyhasználók listáját, felsorolja a 

védjegyhasználati jogot nyert Digitális Jólét Alapcsomag internet-hozzáférés szolgáltatásokat. 

 

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. a beadott pályázatban szereplő egyedi információkat bizalmas adatként 

kezeli, a nyertes pályázatokról készülő tájékoztatás céljára csak azon adatokat hozza nyilvánosságra, 

amelyekhez a védjegyhasználó a hozzájárulását adja. 

7. Monitoring 
 

A védjegyhasználati szerződés megkötése után a Digitális Jólét Nonprofit Kft. és annak erre a célra 

megbízott szakértői rendszeresen, a szerződés ideje alatt évente legalább egyszer ellenőrizhetik, hogy a 

védjegyhasználó által forgalmazott és nyújtott Digitális Jólét Alapcsomag internet-hozzáférés szolgáltatás 

folyamatosan megfelel-e a védjegyhasználati szerződésben, a DJA védjegyszabályzat 4. pontjában 

meghatározott műszaki paramétereknek, valamint pályázati feltételeknek, illetve a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott követelményeknek. 

Az ellenőrzés a védjegyhasználó értékesítési helyeinek vásárlók számára nyitva álló részében végezhető. 

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. kérheti a szerződésszerű használat igazolására vonatkozó dokumentációt 

(Általános Szerződési Feltételek, anonimizált, egyedi előfizetői szerződés, számla) és a 

védjegyhasználónak azt be kell mutatnia. A védjegyhasználónak biztosítania kell a vizsgálati lehetőséget, 

előzetesen egyeztetett időpontban. Az ellenőrzés után a Digitális Jólét Nonprofit Kft. jelentést küld a 

védjegyhasználónak.  

 

 

 

 

http://www.djnkft.hu/
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8. A Digitális Jólét Alapcsomag védjegy megjelenítése 

 

 

9. Jogszabályok 

 

13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és 

felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről 

 

2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 

4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó 

adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a 

hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, 

valamint az azonosító kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról 

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Hatodik könyv Kötelmi jog, Második rész, A szerződés 

általános szabályai, XV. Fejezet Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel) 

1189/2017 (IV. 10.) Korm. határozat a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével kapcsolatos 

feladatokról 

10. Mellékletek 
 

1. sz. melléklet: Védjegyhasználati Szerződés és annak 1. számú melléklete a Védjegyszabályzat 

2. sz. melléklet: Pályázati Adatlap 

3. sz. melléklet: Nyilatkozat a Digitális Jólét Alapcsomag pályázati feltételeinek elfogadásáról 


