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A Digitális Jólét Alapcsomag védjegy védjegyhasználati szerződése 

 

tervezet 

 

Preambulum 

 

A Kormány az 1189/2017. (IV.10.) számú határozatban döntött a Digitális Jólét Alapcsomag 

(továbbiakban: Alapcsomag) létrehozásáról és az Alapcsomag bevezetésével kapcsolatos feladatokról. 

A Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Digitális Jólét Nonprofit 

Kft.) jelen szerződéssel teremti meg a Digitális Jólét Alapcsomag védjegy használatának lehetőségét 

azon, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban Eht.) 188. § 14. pontja 

szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatóknak, akik eredményesen pályáztak a Digitális Jólét 

Alapcsomag védjegy használatára.   

Digitális Jólét Nonprofit Kft. (Cg.:01-09-986454, székhely: 1054 Budapest, Zoltán u. 6. földszint, 

képviseli: Krahl Eszter), mint Védjegyjogosult, (továbbiakban: Védjegyjogosult), valamint 

 

 

……………………… ( Cg.:………….., székhely:……………….., képviseli:.……………..), mint 

Védjegyhasználó, (továbbiakban: Védjegyhasználó,) 

 

között (továbbiakban: együttesen Felek) létrejött védjegyhasználati szerződés, az alulírott napon és 

helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

A Védjegy használata 

 

1. Védjegyjogosult kijelenti, hogy 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala által nyilvántartott, 220 156 lajstromszámú, M1603857/7 ügyiratszámú, 

„Digitális Jólét Alapcsomag” védjegy (továbbiakban: Védjegy). 

 

2. Felek az 1. pontban megjelölt védjegyre védjegyhasználati szerződést (továbbiakban: 

szerződés) kötnek, mely alapján Védjegyhasználó díjfizetés nélkül, nem kizárólagos 

védjegyhasználati jogot szerez Védjegyjogosulttól.  

 

3. A Védjegyjogosult feljogosítja a Védjegyhasználót, hogy a Védjegyet az általa önállóan 

forgalmazott és nyújtott az Eht. 188. § 58. pontja szerinti internet-hozzáférés szolgáltatással 

(továbbiakban: szolgáltatás) kapcsolatosan használja a jelen szerződés, valamint ennek 

elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet Digitális Jólét Alapcsomag 

védjegyszabályzat (továbbiakban: DJA védjegyszabályzat) előírásainak betartása mellett. A 

Védjegyhasználó más, harmadik személynek nem engedheti át a Védjegy használatának jogát.   

 

4. Védjegyjogosult kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a szerződés fennállása alatt a 

védjegyoltalmat saját költségén fenntartja és a tudomására jutott jogosulatlan védjegyhasználat 

esetén fellép a jogosulatlan védjegyhasználat ellen. 

 

5. Védjegyjogosult szavatol azért, hogy harmadik félnek nincs a Védjegy magyarországi 

használatát korlátozó vagy gátló joga, azzal szabadon rendelkezik.  
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6. A Védjegyhasználó vállalja, hogy a 3. pontban meghatározott szolgáltatás a Védjegy 

használatának időtartama alatt mindenkor eleget tesz a jelen szerződésben, valamint a DJA 

védjegyszabályzatban meghatározott műszaki paramétereknek és feltételeknek. 

 

7. Védjegyhasználónak a Védjegyet, a DJA védjegyszabályzatban meghatározottak szerint, a 

védjeggyel ellátott termék értékesítésével kapcsolatban használnia kell - a Védjegyhasználó 

üzlethelyiségében, értékesítési helyein, ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a 

Védjegyhasználónak a védjegyhasználattal kapcsolatos, a 3. pontban meghatározott 

szolgáltatásra vonatkozó hirdetéseiben és marketing anyagaiban, beleértve a Védjegyhasználó 

online és offline hirdetési és marketing anyagait, amelyek kapcsolatosak a védjegy 

használatával - a Védjegy vizuális arculati elemeit. A védjegyhasználati engedély a 

Védjegyhasználó tevékenysége során megbízottaira és más közreműködőire is kiterjed. 

 

8. A Védjegyhasználó nem folytathat olyan reklámozási tevékenységet-, nem tehet olyan 

kijelentéseket-, nem használhat olyan címkéket vagy logókat, amelyek megtévesztőek, 

összetéveszthetők a Védjeggyel, vagy amelyek a Védjegyre illetve a Védjegyjogosultra nézve 

bármilyen formában károsak, hátrányosak lehetnek. 

 

9. A Védjegy reklámban csak akkor használható, ha a reklám kizárólag a 3. pontban szereplő 

szolgáltatásra vonatkozik, és más szolgáltatásokat nem reklámoz. A Védjegy arculati 

elemeinek arányos méretváltoztatása lehetséges. Amennyiben a hirdetéssel kapcsolatos 

konkrét kérdésre a jelen szerződés nem- vagy nem egyértelműen ad választ, a Védjeggyel 

kapcsolatos hirdetést a Védjegyjogosultnál a megjelenés előtt jóvá kell hagyatni. 

 

10. A Védjegyjogosult és annak erre a célra megbízott szakértői ellenőrzést végezhetnek a jelen 

szerződés, valamint a DJA védjegyszabályzat rendelkezései Védjegyhasználó általi 

folyamatos teljesítésének nyomon követésére. Az ellenőrzést végző személy jogosultságát 

előzetesen igazolni köteles. A Védjegyjogosult kérheti a szerződésszerű használat igazolására 

vonatkozó dokumentációt és a Védjegyhasználónak azt be kell mutatnia. A Védjegyjogosult 

vagy megbízott szakértői ellenőrzést végezhetnek a Védjegyhasználó értékesítési helyeinek 

vásárlók számára nyitva álló részében a szerződésszerű használatnak az értékesítés során 

történő ellenőrzése céljából. A Védjegyhasználónak biztosítania kell a vizsgálati lehetőséget, 

előzetesen egyeztetett időpontban. Az ellenőrzés után a Védjegyjogosult jelentést küld a 

Védjegyhasználónak. 

 

11. A Védjegyjogosult 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 adta. 

 

Szerződés időtartama és megszűnése 

 

12. A Felek a jelen szerződést 1 év határozott időtartamra kötik. A határozott időtartam lejártát 

követő naptól a szerződés automatikusan, akár több alkalommal is, az eredeti szerződés 

időtartamával megegyező időre meghosszabbodik, kivéve, ha a felek bármelyike legalább 2 

hónappal a határozott időtartam utolsó napját megelőzően írásban jelzi a másik félnek, hogy a 

szerződés meghosszabbítását nem kívánja. 
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13. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megkötésétől számított 45 napon belül 

Védjegyhasználó a DJA védjeggyel ellátott internet internet-hozzáférés szolgáltatást – a DJA 

védjegyszabályzatban foglalt műszaki paramétereket és pályázati feltételeket teljesítve – 

nyilvánosan elérhetővé és hozzáférhetővé teszi az előfizetők számára. Amennyiben 

Védjegyhasználó ennek nem tud eleget tenni, erről köteles a Védjegyjogosultat 8 napon belül 

tájékoztatni. A szerződés megkötésétől számított 45 nap eredménytelen leteltét követően, 

illetve a tájékoztatás elmulasztása – a DJA védjegy használatára vonatkozó szolgáltatás 

hozzáférhetetlensége és elérhetetlensége – esetén a szerződés megszűnik. 

14. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben, valamint a DJA 

védjegyszabályzatban foglalt műszaki paramétereket és egyéb feltételeket évente legalább egy 

alkalommal, az adott évfordulóval felülvizsgálják. A DJA védjegyszabályzatában foglalt 

műszaki paraméterek illetve egyéb feltételek változása esetén a szerződést az évfordulókor a 

változásnak megfelelő tartalommal módosítják.  

 

15.  A védjegyoltalom esetleges megszűnésével a jelen szerződés is megszűnik. Az oltalom 

megszűnéséről a Védjegyjogosult köteles értesíteni a Védjegyhasználót. 

 

A Felek megállapodnak abban, hogy nem kell új pályázatot benyújtani a szolgáltatások 

jellemzőinek olyan módosítására, amely nem befolyásolja a jelen szerződésben, valamint a 

DJA védjegyszabályzatban foglalt műszaki paraméterek és egyéb feltételek teljesülését. A 

Védjegyhasználónak azonban előzetesen levélben tájékoztatnia kell a Védjegyjogosultat az 

ilyen jellegű módosításokról. A Védjegyjogosult ezzel kapcsolatosan a szükséges 

ellenőrzéseket elvégezheti. 

 
16. Amennyiben az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy a 3. pont szerinti szolgáltatások nem 

felelnek meg a jelen szerződésben, valamint a DJA védjegyszabályzatban rögzített 

követelményeknek, illetve a Védjegyhasználó bármely más módon megszegi szerződéses 

kötelezettségét, úgy a Védjegyhasználó a Védjegyjogosult felhívására, a szerződésszegés 

jellegének megfelelő ésszerű, de maximálisan 20 napos határidőn belül köteles a hiányosságok 

megszüntetéséről gondoskodni. Ezen hiánypótlási határidő be nem tartása esetén a 

Védjegyhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés azonnali hatállyal megszüntethető 

súlyos szerződésszegés címén. 

 

Amennyiben a Védjegyhasználó a szerződésben rögzített követelményeknek nem tud eleget 

tenni, azt köteles a Védjegyjogosultnak 8 napon belül bejelenteni. A Védjegyjogosult ebben az 

esetben, illetve a Védjegyhasználó szerződésszegése esetén dönthet úgy, hogy jelen szerződést 

azonnali hatállyal felmondja. 

 

17. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Védjegy használatának jogosulatlan engedélyezése, a 

Védjeggyel megkülönböztetett szolgáltatások tekintetében a feltételek nagymértékben történő 

megsértése, vagy Védjegyhasználó által tanúsított bármilyen olyan cselekmény, amely 

veszélyezteti a Védjegy jó hírnevét. Felek megállapodnak, hogy súlyos szerződésszegés 

esetén, a Védjegyjogosultat megilleti az azonnali felmondás joga. 

 

18. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnését vagy felmondását követően 

Védjegyhasználó a Védjegyet a határnapot követően hirdetési és marketing célokból 

semmilyen formában nem használhatja. A szerződés azonnali hatályú megszűnése esetén a 

Védjegy használatának megszüntetésére 30 napos türelmi idő áll rendelkezésre azzal, hogy a 

lehető leggyorsabban köteles Védjegyhasználó megszüntetni a védjegyhasználatot. Ennek 

megszegése esetén a Védjegyhasználó köteles a Védjegyjogosult ebből eredő valamennyi 

kárát megtéríteni. 
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19. A Védjegyhasználó a szerződés megszűnése esetén is köteles biztosítani a Védjeggyel ellátott 

szolgáltatást előfizetői számára az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott határideig, 

változatlan feltételek szerint.  

 

Egyéb rendelkezések 

 

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

gyakorolni, a másik felet minden, a szerződés teljesítését érintő kérdésben haladéktalanul 

írásban értesíteni, kötelesek valamennyi, a szerződés tartamával összefüggő nyilatkozataikat 

egymással írásban közölni. Védjegyhasználó lemond arról, hogy az 1. pontban körülírt 

védjegy érvényességével szemben bármilyen eljárást indítson, vagy azzal az 

összetéveszthetőségig hasonló megjelölésre saját nevében védjegybejelentést tegyen. 

 

21. Felek jelen szerződést közös akarattal, írásban cégszerűen aláírva bármikor módosíthatják. 

 

22. A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitákat kötelesek megkísérelni békés úton, 

megegyezéssel rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy vitájuk eldöntésére a 

Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a védjegyek és a földrajzi árujelzők 

oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

Jelen szerződést a szerződő Felek elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírtak. Jelen szerződés összesen négy (4) egymással teljesen megegyező, 

eredeti példányban készült, amelyből a Védjegyhasználót és Védjegyjogosultat kettő (2) – kettő (2) 

példány illeti meg. 

 

E szerződésminta és a mellékletét képező védjegyszabályzat tervezetének a műszaki szabályokkal és 

az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos 

információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént. 

 

 

Kelt.: Budapest, 2017. 

 

 

 

 

………………………….                    ……………………….. 

Védjegyjogosult     Védjegyhasználó 

 

Mellékletek: 

- 1. számú melléklet Digitális Jólét Alapcsomag védjegyszabályzat 

 

Ügyvédi ellenjegyzés/tanúk: 

 


