
 

 

2021védjegyhasználatiszerződésüres 

 

VÉDJEGYHASZNÁLATI SZERZŐDÉS 
 
Amely létrejött egyrészről a 

 DIAMOND Szervezőiroda Bt. 
Székhelye: 1172 Budapest, Gátfutó u. 15. 
Adószáma: 26241094-2-42 
Képviseletében eljár: Kiss Károlyné ügyvezető, Bálint Ágnes ügyvezető 
mint az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy jogosultjainak megbízottja, a 
továbbiakban mint: Jogosult, 
 
másrészről 
Cég neve: <<Cég>> 
Székhelye: <<Cím>> 
Adószáma: <<Tax>> 
Képviseletében eljár: <<Képviselő>><<Tisztség>> 
továbbiakban mint: Használó 
 
között az alábbiak szerint. 
A jelen szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) a Jogosult és a Használó külön-
külön, mint Fél, együttesen, mint Felek is szerepelhetnek. 

Előzmények: 

➢ Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím azon áruk/árucsoportok, 
szolgáltatások, alkotók és gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek 
tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és 
kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű termékek 
előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. A Pályázat díjazottjai olyan 
példaértékű modelleket jelenítenek meg, amelyek hozzájárulnak a gazdaság 
fejlesztéséhez. A védjegy megtestesíti és kifejezi Magyarország elismerését és 
elkötelezettségét a tanúsított minőség iránt; 

 
➢ Jogosult képviseli a jelen Szerződésben alább megjelölt és a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatalánál nyilvántartott Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy 
kizárólagos jogosultjainak érdekeit; 

 
➢ A Jogosult évente pályázatot ír ki a hatályos jogi szabályozással összhangban, az 

Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogának elnyerésére; 
 
➢ A Védjegyhasználati Jogot a Kiírók Tanácsa ítéli oda, az Érték és Minőség Nagydíj 

Pályázati Rendszer 2021. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje szerint az arra 
érdemes Pályázónak az Érték és Minőség Nagydíj Szakmai Zsűrije, vagy Ellenőrző 
Szervezete ajánlása alapján, amelyet formai vizsgálatok, tartalmi értékelések,  
szakértői állásfoglalás és védjegyhasználati ajánlás alapján tesz; 

 
Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat Kiírói Tanácsa döntése alapján a Használó 
<<Sorszám>> befogadási számú <<Pályázat>> elnevezésű pályázata elnyerte az 
Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet és ezzel jogot szerzett az Érték és 
Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatára. Ezzel egy időben odaítélte az 



 

 

Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának jogát a Használó számára 
és felhatalmazta a Jogosultat jelen Szerződés megkötésére. 

Mindezen előzmények alapján a Felek az alábbiakban állapodtak meg: 

1. Meghatározások 

A jelen Szerződésben az itt megjelölt kifejezések az alábbi tartalmat jelentik: 
 
Eljárási Díj: Az összeg, amelyet a Használó, mint Pályázó fizetett a Pályázat 
benyújtásának évében; 
 
Elnyerés Éve: Az év, amikor a Használó részére a Kiírók Tanácsa a 
Védjegyhasználat Jogát odaítélte; 
 
Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy: A Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatalánál 227599 lajstromszámon bejegyzett védjegy abban a formában és 
megjelenéssel, ahogyan az alábbi, 3. pontban rögzítésre került; 
 
Használó: A Fejrészben megjelölt magánszemély, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaság, amely a 2021. évben jogot szerzett az Érték 
és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatára; 
 
Jogosult: Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegynek a védjegylajstromba 
bejegyzett jogosultjai, illetve azok a személyek, akiket képviseletükre megbíznak; 
 
Kamat: A 2013. évi V. törvényben meghatározott kamat; 
 
Kiírók Tanácsa: A Jogosult vagy megbízottja által felkért döntéshozó testület. A 
díjak, elismerések odaítélése a Kiíró Tanács feladata és kizárólagos lehetősége. 
 
Közzététel: A Pályázattal kapcsolatos elsődleges nyilvánosság és minden a 
pályázattal kapcsolatos közzététel helye a www.emin.hu honlap, melyet a Jogosult 
megbízottja gondoz; 
 
Méltatlanság: Minden olyan tevékenység és/vagy magatartás és/vagy minden olyan 
esemény, amely az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszert negatív színben 
tünteti fel, így különösen, de nem kizárólag az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító 
Védjegy hírnevének csorbítása, e védjegy szabályellenes használata, jogerős hatósági 
elmarasztalás a Termékkel (áru/szolgáltatás) kapcsolatban;  
 
Minőségtanúsítás: Egy független harmadik fél vizsgálata/ellenőrzése alapján, 
felelősséggel kiadott írásos tanúsítás, arra nézve, hogy egy áru vagy szolgáltatás 
megfelel az előírt követelményeknek. Ezen igazolás az Érték és Minőség Nagydíj 
Tanúsító Védjegy odaítélésénél kiemelt fontosságú; 
 
Pályázat: Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elnyerésére a Kiírók 
Tanácsa által kiírt pályázat; 
 
Pályázati Követelmények: Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer 2021. 
évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendjében foglalt előírások; 
 

http://www.emin.hu/


 

 

Pályázó: A Pályázaton részt vevő magánszemély, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaság; 
 
Szerződés: A jelen Védjegyhasználati szerződés; 
 
Termék: azon áru(k) és/vagy árucsalád(ok) és/vagy az ehhez/ezekhez kapcsolódó és 
velük rendszert alkotó szolgáltatások, illetve önálló szolgáltatás(ok), feldolgozott 
anyagok, illetve szoftver(ek), amely(ek)re a Használó elnyerte az Érték és Minőség 
Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát; 
 
Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos – egészben, vagy 
elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet 
végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető –, ennél fogva vagyoni értékkel 
bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a 
titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható 
magatartást tanúsítja; 
 
Védett ismeret (know-how): az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas 
módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat 
vagy ezek összeállítása; 
 
Védjegyhasználat: Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegynek a jelen 
Szerződés alapján történő használata; 
 
Védjegyhasználati Díj: Az összeg, amit a Használó a Védjegyhasználatért fizet, a 
Szerződés rendelkezései szerint; 
 
Védjegyhasználati Jog: Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy 
használatának joga; 
 
Védjegyhasználati Kötelezettség: A Használó azon kötelezettsége, hogy a 
szerződésben foglalt vállalásának eleget téve, a Termék propagandájában a kitüntető 
címet és az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet a termék forgalmazásának 
időtartalma alatt szerepelteti. A Használó és a Védjegy titkársági feladatait ellátó 
Jogosult között a felhasználás módjára vonatkozóan egyeztetési kötelezettség áll fenn; 
 
Védjegylajstrom: A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál vezetett közhitelű 
nyilvántartás; 
 
Védjegyregiszter: Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy jogosultja vagy 
megbízottja által a Védjegyhasználókról vezetett nyilvántartás. 

2. A Szerződés tárgya 

2.1. A jelen Szerződés aláírásával, az ellenőrzés jóváhagyó eredménye alapján a 
Jogosult hozzájárul ahhoz, hogy az itt megjelölt feltételek szerint, időben és módon a 
Használó használja az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet az alábbi 
Pályázat vonatkozásában: 

<<A pályázat pontos , részletes megnevezése>> 



 

 

2.2. A Használó vállalja az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát a 
jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően és a Védjegy használatért 
Védjegyhasználati Díjat fizet. 

3. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának tárgya 

Használó az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet az alábbi megjelölésekkel, 
formában és grafikai szabályok betartásával jogosult használni a jelen Szerződés 
hatálya alatt: 
 
3.1. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy nézeti képe magyar és 
angol nyelvű felirattal: 
 

   
 

3.2. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy hivatalos elnevezése: 

Magyarul: Érték & Minőség Nagydíj 
Angolul: Value & Quality Award 

 
3.3 Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy emblémájának leírása: 

Honfoglaláskori veret rajzolat, közepén az őshazából magunkkal hozott stilizált 
tulipán motívummal, mely magában hordozza a nap, a fény, az erő és az élet 
születését, a megújulást. A XIX. század végén az úgynevezett Tulipán mozgalom a 
magyar ipar védelmét tűzte ki célul, pártolói tulipán jelvényt viseltek. 
 
3.4. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy embléma színei: 
A Védjegy embléma és a Védjegy felirat színe: Pantone P-1-3C/Pantone P-2-
4C/Pantone P-33-16C 
 
Fekete/fehér, illetve arany/negatív felhasználások engedélyezettek a 3.2. pontban 
meghatározott hivatalos elnevezéssel Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító 
Védjegyet a jelen pontban rögzített színektől eltérve is lehet használni a Jogosulttal 
vagy megbízottjával írásban történt külön egyeztetés alapján. 
 
3.5. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy embléma betűtípusa: 

Oranienbaum (True Type) 



 

 

4. A Védjegyhasználat módja – a Használó kötelezettségei 

4.1. A Használó vállalja, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt a Termék minőségét és 
előállítási körülményeit legalább a Pályázat bírálata során elfogadott szinten tartja. 
 
4.2. Használó az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet csak a jelen Szerződés 
2.1. pontjában megjelölt Termék(ek) tekintetében jogosult használni. Más termékek 
tekintetében nem jogosult használni és kifejezetten tilos azt a látszatot keltenie, 
mintha azok is elnyerték volna a Védjegyhasználati Jogot, vagy mintha a Használó 
és/vagy a gyártó és/vagy annak minden terméke elnyerte volna a Védjegyhasználati 
Jogot. 
 
4.3. Használó a jelen Szerződés aláírásával vállalja az Érték és Minőség Nagydíj 
Tanúsító Védjegy használatát. Ennek keretében a Használó jogosult az Érték és 
Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet – ideértve annak elnevezését és a hozzátartozó 
ábrát – a jogosultság kezdő időpontjától a Védjegyhasználati Jog megszűnéséig 
kommunikációjában (termékein, propagandájában, reklámokon és egyéb írott és 
online hordozókon) felhasználni, feltüntetni. Használó tudomásul veszi, hogy nem 
szerepeltetheti az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy ábráját a saját termék 
márkájával úgy kombinálva, mintha az egységet alkotna. 
 
4.4. Használó nem változtathatja meg az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy 
ábráját és/vagy szövegét. Ahhoz semmit hozzá nem tehet, el nem vehet, azt ki nem 
egészítheti, kivéve a fenti 3.4. pontban tárgyalt eseteket. Abban az esetben, ha a 
Használó a Termék csomagolását, vagy valamely a védjegy feltüntetésének 
szempontjából lényeges arculati elemét érintően változtatni kívánja, köteles 
beszerezni a Jogosult előzetes, írásbeli hozzájárulását. 
 
4.5. Használó az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát a Jogosult 
kifejezett, írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül nem jogosult harmadik személy 
részére licenciába adni, megterhelni, társaságba apportálni, vagy azon bármilyen 
vagyoni értékű jogot alapítani. 
 
4.6. Használó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt a 
Pályázati követelményeknek folyamatosan megfelel. 
 
4.7. A jelen pontban foglalt rendelkezések bármiféle megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül és a Szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondását 
vonhatja maga után. 
 
4.8. A Használó kifejezetten tudomásul veszi, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a 
Jogosult a díjazás tényét és a Pályázó nyilvános cégadatait nyilvánosságra hozza. 
 
4.9. A Használó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul 
hozzájárul ahhoz, hogy a Jogosult, vagy megbízottja a Védjegyregiszterben feltüntesse 
a Használó (cég)nevét, a Termék elnevezését, az elnyerés évét, továbbá jogosult arra 
is, hogy a Védjegyhasználati Jog megszűnésekor a megszűnés napjával a 
Védjegyhasználat megszűnését nyilvánosságra hozza. 
 
4.10. A Használó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Jogosult vagy megbízottja 
jogosult arra, hogy az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszerrel kapcsolatos 



 

 

promóció során a díjazottak díjazással kapcsolatos alábbi adatait (név, cégnév, 
székhely, díjazásban részesült termék megnevezése) felhasználja. 

5. A Védjegyhasználat időtartama, a Szerződés hatálya 

A jelen Szerződés aláírása napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 
Használó a Védjegyhasználat Jogát a védjegyhasználat aláírásának napjától jogosult 
gyakorolni. 
A Szerződés 9., 11. és a 16.1. pontjai a Szerződés megszűnését követően is hatályban 
maradnak. 

6. A Védjegyhasználat díja és annak megfizetése 

6.1. Az elnyerés évében a Használót Védjegyhasználati díjfizetési kötelezettség nem 
terheli. Jelen esetben ez a 2021. szeptember o1-től 2022. augusztus 31-ig terjedő 
időszak. 
 
6.2. A továbbiakban a Használó az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy 
használatáért minden évben Védjegyhasználati Díjat köteles fizetni.  
 
6.3. A Védjegyhasználati Szerződés aláírásának napjától – az elnyerés évére 
vonatkozó díjfizetési mentesség leteltét követően – a Védjegyhasználat teljes 
tartamára a Védjegyhasználati Díj: 60.000.- Ft + ÁFA / év. 
 
6.4. A Védjegyhasználati Díj évente előre fizetendő a Jogosult, vagy megbízottja által 
kiállított számla alapján. A Védjegyhasználati Díjról a számla kiállítása, kizárólag az 
utóellenőrzés pozitív állásfoglalása alapján történhet. Ellenőrzés nélkül a védjegy 
használata nem megengedett. A védjegyhasználati év fordulója minden év szeptember 
01. Jelen esetben a Védjegyhasználati év a Védjegyhasználati Szerződés aláírásának 
napjától 2021. augusztus 31-ig szól. 

7. Utóellenőrzés, az utóellenőrzés díja és annak megfizetése 

A védjegyhasználat egy éven túli meghosszabbítása csak a díjazott pályázat 
utóellenőrzésével és jóváhagyó auditjelentéssel lehetséges. 
A Jogosult az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy szabályszerű használatát 
saját maga, vagy megbízott szakértője útján évente egyszer ellenőrzi a tárgyév 
február 15-től június 29-ig terjedő időszakban. Az ellenőrzés kiterjed a Termék 
megfelelőségére, az érvényes megfelelőségi dokumentumok, vizsgálati 
jegyzőkönyvek átvizsgálására (ezen dokumentumok azonosak a pályázat 
benyújtásakor bekért dokumentumokkal, de érvényességi dátumuknak meg kell 
felelni a hatályos jogszabályokban előírtakkal), a Termékek érzékszervi vizsgálatára, 
a Védjegy használatára és annak szabályszerűségére. A Használó köteles az 
utóellenőrzés során együttműködni az utóellenőrzést végző szervezet megbízott 
képviselőjével, számára bejárást biztosítani a Termék gyártási helyszínére. 
A jelen Szerződés aláírása napján ellenőrzésre kijelölt szervezet: a DIAMOND 
Szervezőiroda Bt. A Jogosult fenntartja magának a jogot az ellenőrzésre kijelölt 
szervezetek megváltoztatására az utóellenőrzési díj változatlanul tartása mellett. 
 
Az utóellenőrzési díj összegét a pályázatok alapján mindig az utóellenőrzésre kijelölt 
szervezet(ek) határozzák meg, melyet a Védjegyhasználati Szerződésben az alábbiak 
szerint rögzítenek. 
Jelen esetben az utóellenőrzés díja: <<Utóellenőrzés díja + ÁFA / év. 



 

 

 
Az utóellenőrzés költségét a védjegyhasználó fizeti meg a mindenkor érvényes 
Pályázati Felhívás és Eljárásrendben foglaltak alapján. 
Az utóellenőrzésről készített jelentés nem hozható nyilvánosságra! 
 
Amennyiben az utóellenőrzést végző szervezet szakértője az éves utóellenőrzés során 
a folytatólagos védjegyhasználat jóváhagyását nem javasolja, a védjegyhasználatot a 
Jogosult köteles felfüggeszteni az utóellenőrzést végző szervezetnek a kifogás 
megszűntéről szóló tájékoztatása kézhezvételéig. 

8. Rendkívüli ellenőrzés 

8.1.  Rendkívüli ellenőrzést csak erős indokkal lehet elrendelni. Rendkívüli 
ellenőrzésre a Kiírók Tanácsa döntése alapján kerülhet sor abban az esetben, ha 
felmerül annak gyanúja, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet a 
Használó szabálytalanul használja, vagy a méltatlanná válás veszélye forog fenn, vagy 
hatósági eljárás indul a védjegyhasználó ellen, és ez ügyben a Hatóság megkeresi a 
pályázati irodát. A rendkívüli ellenőrzés minden költsége a Használót terheli, 
amelynek összege előre nem meghatározható, mindig a felmerülő esemény 
kivizsgálására fordított költség határozza meg. 
 
8.2. Amennyiben a Rendkívüli Ellenőrzés arra az eredményre vezet, hogy a Használó 
az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatára méltatlanná válik, az 
Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát a Jogosult döntése 
alapján a Kiírói Tanács visszavonja és e tényt közzé teszi. Ebben az esetben a 
Jogosultnak lehetősége van a Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal 
felmondani, valamint további jogkövetkezményeket alkalmazni. 
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát, felfüggesztését, 
meghosszabbítását vagy megszűnését a Kiírók Tanácsa döntése alapján a Jogosult 
közzéteszi. 

9. Szerződésszegés 

Amennyiben valamelyik Fél a jelen Szerződést súlyosan megszegi, a szerződésszegést 
elszenvedő Fél köteles a másik Felet felszólítani írásban, észszerű határidő kitűzésével 
a szerződésszegő helyzet megszüntetésére vagy orvoslására. Amennyiben a 
szerződésszegő Fél a felszólításban megjelölt határidő alatt a szerződésszegő 
magatartást nem szünteti meg, vagy nem orvosolja, a felszólító Fél jogosult a 
Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani és követelni kára 
megtérítését. 

10. A Védjegyhasználati jog megszűnése 

10.1. A Szerződés megszűnésével a Védjegyhasználati Jog is megszűnik. 
 
10.2. A Szerződés a Használó részéről hatvan (60) napos felmondási idő betartása 
mellett felmondható indokolás nélkül a Védjegyhasználati év végére. Ha a felmondás 
legkésőbb június 30-ig nem érkezik meg a Jogosulthoz, a Használó köteles megfizetni 
a teljes Védjegyhasználati Díjat. A Védjegyhasználat felmondása kizárólag írásban, a 
Jogosult részére történő megküldésével lehetséges. 
 
10.3.  A fenti 8. pont rendelkezéseinek betartása mellett a Szerződés azonnali 
hatállyal, rendkívüli felmondással felmondható súlyos szerződésszegés esetén. 



 

 

 
10.4.  A Szerződésben külön megjelölt eseteken túlmenően az alábbi esetekben 
lehetséges a Szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetése: 
Ha a Használó 

➢ a Szerződést vagy az eljárásrendet súlyosan megszegi, ideértve a méltatlanság 
esetét; 
➢ a jelen Szerződés alapján fizetendő Díjakat felhívás ellenére sem fizeti meg; 
➢ a Használó ellen csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás indul. 

11. Teendők a Szerződés megszűnése után 

A Szerződés megszűnését követően a Használó köteles haladéktalanul eltávolítani 
minden termékről, reklámról vagy bárhonnan, ahol feltüntette az Érték és Minőség 
Nagydíj Tanúsító Védjegyet, és semmi esetre sem jogosult azt a látszatot kelteni, 
mintha annak használatára jogosult lenne. 
E rendelkezés a Szerződés megszűnése után is hatályban marad és megszegése esetén 
a Használó egy évi Védjegyhasználati Díjnak megfelelő összegű kötbért köteles fizetni 
a Jogosult felszólítására. 

12. Jogosulatlan védjegyhasználat 

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy jogosulatlan használata esetén a 
Jogosult a védjegybitorlóval szemben a védjegyekről és földrajzi árujelzők oltalmáról 
szóló 1997. évi XI. törvény 27. §-ában foglaltak szerint jár el. 
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy Használója köteles tájékoztatni a 
Jogosultat minden tényről vagy körülményről, amennyiben jogosulatlan 
védjegyhasználat jutott a tudomására. 

13. A Szerződés módosítása 

A Szerződés kizárólag a Felek egyező szándéka esetén, írásban és a képviseletre 
jogosultak által aláírva módosítható. 

14. A Felek kijelentései és szavatosságai 

14.1. A Jogosult kijelenti és szavatolja, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító 
Védjegy képviseletére a Védjegyjogosultaktól kizárólagos meghatalmazással 
rendelkezik. 
 
14.2. A Jogosult kijelenti és szavatolja, hogy meggyőződött arról, hogy a 
Védjegyjogosultak az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy kizárólagos 
jogosultjai és azon harmadik személynek nincs olyan joga, ami a jelen Szerződés 
részéről történő teljesítését akadályozná, vagy gátolná. 
 
14.3. A Használó kijelenti és szavatolja, hogy Magyarországon, vagy a Kárpát-
medencei térségben szabályszerűen működő gazdasági társaság, amely nem áll csőd-, 
felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt és a képviseletében a jelen 
Szerződést aláíró személy rendelkezik a kellő felhatalmazásokkal a Szerződés 
aláírására. 
 
14.4. A Használó kijelenti és szavatolja, hogy a Termék hiánytalanul megfelel 
mindazon jellemzőknek, amelyeket a Pályázatban állítottak és feltüntettek, továbbá, 
hogy a Szerződés hatálya alatt ezeket a jellemzőket mindvégig fenntartja. 



 

 

Amennyiben a Termékben, vagy az ahhoz kapcsolódó jellemzőben lényeges változás 
történik, úgy a Használó köteles a Jogosultat harminc (30) napon belül értesíteni. 
 
14.5. A Használó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy nem áll olyan bírósági vagy 
hatósági eljárás hatálya alatt, ami akadályozná, vagy gátolná az Érték és Minőség 
Nagydíj Tanúsító Védjegy, mint tanúsító védjegy használatát. 
 
14.6. Használó tudomásul veszi, kijelenti és szavatolja, hogy Védjegyhasználati Jogán 
túlmenően az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyen, vagy azzal 
összefüggésben semmilyen jogot nem gyakorolhat, használati jogát társaságba nem 
apportálhatja, nem terhelheti meg. 
 
14.7. Az e pontban foglalt rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek 
minősül és a Szerződés azonnali hatállyal történő rendkívüli felmondását vonhatja 
maga után. 

15. Értesítések 

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos lényeges 
jognyilatkozatokat, ideértve különösen, de nem kizárólag az egymás teljesítésével 
kapcsolatos esetleges kifogásokat, írásban, szükség esetén tértivevényes ajánlott, vagy 
az átvételt és annak időpontját más módon hitelt érdemlő módon bizonyító levél 
útján közlik a másik Féllel. Az értesítéseket a Feleknek a cégjegyzékbe bejegyzett 
mindenkori székhelyére kell címezni. A fentiek szerint a székhelyre elküldött levél a 
feladást követő 5. munkanapon átvettnek tekintendő akkor is, ha az „nem kereste”, 
„ismeretlen”, „elköltözött”, vagy más hasonló jelzéssel érkezett vissza a feladóhoz. 

Jogosult részére: 

Kapcsolattartók: 
DIAMOND Szervezőiroda Bt. 
1172 Budapest, Gátfutó u. 15. 
 
Kiss Károlyné Ildikó ügyvezető igazgató 
Tel: +36-20-934-4909 
e-mail: kissildiko@emin.hu  
 
Bálint Ágnes ügyvezető igazgató 
Tel: +36-30-941-2176 
e-mail: agnes.balint@professioncert.hu  

A Használó részére: 

Cégnév: <<Cég>> 
Székhelye: <<Cím>> 
Cég vezetője/beosztása <<Vezető>><<Vez.tisztség>> 
Telefon: <<Vez.tel>> 
E-mail címe: <<Vez.email>> 

A szerződéssel kapcsolatos ügyintéző: 

Neve/ beosztása  <<Ügyintéző>><<Ügyi.beo>> 
Telefonszáma: <<Ügyi.tel>> 
E-mail címe: <<Ügyi.email>> 

mailto:kissildiko@emin.hu
mailto:agnes.balint@professioncert.hu


 

 

 
A Felek a fenti kapcsolattartók útján a Szerződés teljesítése érdekében közvetlenül 
tartják a munkakapcsolatot. 
Amennyiben a DIAMOND Szervezőiroda Bt. által, a Védjegyhasználókról vezetett 
Védjegyregiszterben rögzített adatokhoz (cégnév, székhely, postacím, adószám, 
telefonszám, e-mail cím, cégvezető vagy ügyintéző neve, vagy személye) képest 
változás következett be, azt a változást követő harminc (30) napon belül a Használó 
köteles a nyilvántartást vezető felé írásban bejelenteni. 
Ezen értesítés kézhezvételéig érvényesen adható értesítés a jelen pontban megjelölt 
címre. 

16. Titoktartás és Adatvédelem 

16.1. A Felek kötelesek a jelen Szerződés kapcsán egymással kapcsolatosan 
tudomásukra jutott Üzleti titkot és Védett ismeretet megóvni. Egyik Fél sem jogosult 
a másik Félre vonatkozó Üzleti titkot és Védett ismeretet harmadik személy 
tudomására hozni, vagy számára hozzáférhetővé tenni a másik Fél előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül. 
 
Az Üzleti titok és Védett ismeret megóvására vonatkozó kötelezettség kiterjed a jelen 
Szerződés hatályára és az annak megszűnését követő 5 évre. 
 
16.2. Jogosult felelős azért, hogy alkalmazottai, megbízottai és minden az érdekében 
eljáró személy az Üzleti titkot és a Védett ismeretet megtartsa. 
 
16.3. Jogosult, mint adatkezelő tájékoztatja Használót, hogy a pályázatában, illetve 
azzal összefüggésben rendelkezésre bocsátott és megadott személyes adatait 
szerződés teljesítése jogcímén kezeli.  
A személyes adatok tárolásának időtartama a Szerződés megszűnését követő 5 év.   
A Használó, valamint az érdekében eljáró érintett természetes személy(ek) jogairól, 
az adatfeldolgozók személyéről és az adatkezelés módjáról részletes információk a 
Jogosult Adatvédelmi Tájékoztató és Adatkezelési Szabályzatában, a Jogosult 
www.emin.hu honlapján olvashatók.  
 
Jelen Szerződés elfogadásával Használó kijelenti, hogy a Jogosult Adatvédelmi 
Tájékoztató és Adatkezelési Szabályzatát megismerte, megértette és azt tudomásul 
vette. Hozzájárul ahhoz, hogy az Érték és Minőség Nagydíj keretén belül 
rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Jogosult kezelje. 

17. Jogviták rendezése 

A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket első 
sorban tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben a tárgyalások a jogvita 
kezdetétől számított harminc (30) napon belül nem vezetnek eredményre, úgy a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok jogosultak eljárni. 

18. Részleges érvénytelenség 

Amennyiben a jelen Szerződésnek valamely rendelkezése érvénytelenné, vagy 
végrehajthatatlanná válik, úgy ez a Szerződés többi részét nem érinti. A Felek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy egy ilyen esetben az érvénytelenné vált, vagy 
végrehajthatatlan rendelkezést észszerű határidőn belül érvényes rendelkezéssel 
váltják fel. 

http://www.emin.hu/


 

 

19. Vegyes rendelkezések 

A Felek kötelesek a Szerződés hatálya alatt a Védjegyhasználat kérdésében szükség 
szerint egyeztetni és a legmesszebbmenőkig együttműködni. 
 
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 
és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezései irányadók. 
 
A Szerződés három (3) eredeti példányban készült. Egy példány a Jogosultnál, egy 
példány az ellenjegyző ügyvédnél, egy pedig a Használónál marad. 
 
Jelen Szerződést a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, Simorné dr. Kiss Erika ügyvéd (1134 Budapest, Róbert Károly körút 41.) 
ellenjegyzése mellett jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Kelt, Budapesten, 2021. július 31. 

……………………………………………… 
Az Érték és Minőség Nagydíj  

Pályázat Védjegyjogosultjai és a Kiírói 
Tanács  

nevében és képviseletében a 
DIAMOND Szervezőiroda Bt. 

……………………………………………… 
Az Érték és Minőség Nagydíj 

tanúsító védjegy 
Használója 
<<Cég>> 
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