
 
 

11/2019. /IX.19./ Tanácsülési határozat: 
A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa egyhangú /10264/ igen szavazattal a 
Tokaj-Hungary Együttes Védjegy Szabályzatról az alábbi határozatot hozza 
meg: 
 
A Tanácsülés az  Igazgatóválasztmány 44/2019. /VIII.29./ szám alatt hozott 
határozata alapján az előterjesztés szerinti Tokaj-Hungary Együttes Védjegy 
Szabályzatot jóváhagyja. Felhatalmazza az Elnököt, hogy az anyagból hiányzó 
ábrát a palack tervezőjével történő egyeztetést követően pótolja. 
A Védjegyszabályzat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához kerül beadásra a 
Tokaj-Hungary Védjegy bejelentés részeként. 
 

Melléklet:  

A TOKAJI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSA 

 

EGYÜTTES VÉDJEGY SZABÁLYZATA (a továbbiakban: Szabályzat) 

 

 

I. A védjegy jogosult 
 

Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 

Székhelye: 3910 Tokaj, Dózsa György utca 2. 

Nyilvántartási száma: 05-02-0002016 

Adószáma: 18419283-1-05 

Statisztikai számjele: 18419283-9412-549-05 

 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa (a továbbiakban: Védjegyjogosult) a hegyközségekről 

szóló 2012. évi CCXIX. törvény 32. § (1) bekezdése alapján köztestület. 

 

 

II. A védjegy célja 
 



 
 

1. Alapvető célja: 
- a Tokaj oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásában (a továbbiakban: 

Termékleírás) foglalt előírások és követelmények maradéktalanul betartásra kerüljenek, 
- a Termékleírás benyújtójaként a Védjegyjogosult a Szabályzatban foglaltakkal is biztosítja 

és erősíti az eredetvédett borászati termékek minőségét, 
- ellenőrzési rendszerével korlátozza a névhasználatra jogosulatlan termékek 

forgalmazását. 
 

2. A védjegyhasználat és az azzal kapcsolatos eljárások legfontosabb alapelvei: 
- szakszerűség, pártatlanság, függetlenség, 
- folyamatos és rendszeres ellenőrzés, 
- nyilvánosság a védjegyhasználat engedélyezése, elutasítása és visszavonása tekintetében. 

 

 

III. A védjegy leírása 
 

1. Típusa: Pozíció védjegy 
 

2. A védjegy felirata: Tokaj-Hungary és a szóösszetétel Braille-írással történő megjelenítése. 
 

3. Ábrája: 
 

4. Megjelenítése: 
- az 1-3. pontokban meghatározott formában és pozícióban a Termékleírás hatálya alá 

tartozó, annak betartásával előállított borászati termékek kiszereléséhez meghatározott 
üvegpalackon.  

 

5. A Szabályzat hatálya kiterjed: 
- a védjegy feltüntetésével előállított palack gyártójára és forgalmazójára, 
- a védjegy feltüntetésével előállított palack használójára.  

 

6. A védjegy áruosztálya: 
- a Nizzai Osztályozás szerinti 33. osztály: Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével). 

 

 

IV. A védjegy használatára vonatkozó feltételek 
 

1. A Védjegyjogosult határozza meg azoknak az üveg palackoknak a paramétereit, amelyek a fenti 
védjegy feltüntetésével kerülhetnek gyártásra és forgalmazásra. 



 
 
 

2. A védjegy megjelenítésével előállított palack gyártójára vonatkozó feltételek: 
 

- A védjegy megjelenítésével előállított palack (a továbbiakban: palack) gyártására kizárólag 
az a vállalkozás jogosult (a továbbiakban: gyártó), aki a Védjegyjogosult által kiírt 
pályázaton elnyerte a palack előállításának jogát és a Védjegyjogosulttal külön gyártási, 
illetve védjegyhasználati szerződést kötött a palack előállítására. 
 

- A Védjegyjogosult a palack előállítására pályázatot ír ki. A pályázat tartalmazza a védjegy 
használatának feltételeit. A pályázat feltétele:  pályázati díj megfizetése. A gyártó: 

o írásbeli pályázatot nyújt be a Védjegyjogosult részére, amelynek kötelező 
mellékletei a céget képviselő személyére vonatkozó igazolások, 

o minimum 3 év gyártási kötelezettséget vállal, 
o vállalja a Szabályzatban és a védjegyhasználati szerződésben meghatározott 

feltételek, kötelezettségek betartását. Vállalja a negyedévenkénti 
adatszolgáltatást az előállításról és értékesítésről forgalmazónk szerinti 
bontásban. 

 

3. A palack forgalmazójára vonatkozó feltételek: 
 

- A palack forgalmazására kizárólag az a vállalkozás jogosult, aki az alábbi alapfeltételek 
betartásával a Védjegyjogosulttal külön forgalmazási, illetve védjegyhasználati szerződést 
kötött a palack forgalmazására. 
 

- A palack forgalmazója  
o minimum 3 év forgalmazási kötelezettséget vállal, 
o vállalja a Szabályzatban és a védjegyhasználati szerződésben meghatározott 

feltételek betartására vonatkozó kötelezettséget, 
o vállalja, hogy kizárólag olyan személy, vállalkozás (a továbbiakban: vevő) részére 

értékesíti a palackot, aki részére a védjegy jogosultja a védjegy használatára 
vonatkozó használati jogot igazolta. 
 

 

- További kötelezettségvállalások: 
o a palack vevőire vonatkozó nyilvántartási rendszer kiépítése, 
o a palack vevőiről negyedévenkénti adatszolgáltatási kötelezettség a 

Védjegyjogosult felé, 
o értékesített mennyiség után használati díj megfizetése. 

 

4. A palack használatára vonatkozó feltételek: 



 
 

 

- A palack használatára a Tokaji borvidék hegyközségeinek azon hegyközségi tagja jogosult, 
aki rendelkezik borászati termék előállítására vonatkozó engedéllyel. 
 

- A palackot kizárólag olyan borászati termék forgalmazására használja, amely a hatályos 
jogszabályok és a Termékleírás szabályai (palackozott termék előállítása, kiszerelése és 
jelölése tekintetében) betartásával készült. 

 

- A palack használatára vonatkozó további feltételek: 
 

o A palack használója a Védjegyjogosult által közzétett nyomtatványon írásban 
nyilatkozatot tesz az alábbiakról: 

▪ a védjegyhasználó tudomásul veszi, hogy a védjegy jelen pont szerinti 
használata nem biztosít kizárólagos használatot, továbbá a 
védjegyhasználó nem jogosult a védjegy használatát harmadik személyek 
részére átengedni, 

▪ adatai nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul a Védjegyjogosult, a 
palack gyártója és forgalmazója által kialakított nyilvántartási 
rendszerben, 

▪ kötelezettséget vállal a Szabályzat és a jogszabályi előírások betartására, 
▪ a Védjegyjogosult részére teljeskörű ellenőrzést biztosít a védjegy 

feltüntetésével forgalomba kerülő termék előállítására, forgalmazására 
vonatkozóan, 

▪ kötelezettséget vállal az adatokban bekövetkezett változások 
bejelentésére. 

o Nyilatkozatát a Védjegyjogosult írásban igazolta. 
 

5. A Védjegyjogosult kötelezettségei: 
 

- A Védjegyjogosult vállalja, hogy a rendelkezésére álló marketing eszközökkel díjmentesen 
biztosítja a védjegy reklámozását és megismertetését a fogyasztók minél szélesebb 
körében, a védjegy hírnevének kialakítását és magas minőséghez kapcsolódó arculatának 
fenntartását. 

 

 

6. Nyilvántartási rendszer: 
 

-  A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) az 

adatkezelési előírásokban foglalt feltételek és kötelezettségek figyelembe vételével 

alakítja ki nyilvántartási rendszerét az alábbiak szerint:  



 
 

 

-  Nyilvántartást vezet a palackokról és a védjegyhasználókról. 

 

o A palackok nyilvántartása: 
▪ palack paraméterei, 
▪ palack gyártója, 
▪ palack forgalmazója, 
▪ palackban forgalmazható borászati termékek felsorolása/ típusonként, 
▪ gyártási adatok /negyedéves bontásban /gyártó azonosítással, 
▪ forgalmazási adatok /negyedéves bontásban /forgalmazó azonosítással. 

 
o A védjegyhasználók nyilvántartása: 

▪ név /magánszemély, vállalkozás, gazdasági társaság, 
▪ lakcím (magánszemély), 
▪ székhely (vállalkozás, gazdasági társaság), 
▪ postacím, 
▪ GA szám, 
▪ adóazonosító jel/adószám, 
▪ borászati telephelyek felsorolása, 
▪ védjeggyel ellátott palack vásárlására vonatkozó adatok palack - 

típusonként, gyártó és forgalmazó azonosításával, 
▪ bor érzékszervi minősítésre vonatkozó kérelmei alapján a TBB érzékszervi 

minősítéséről szóló eredmény feltüntetésével, 
▪ védjegy használatára jogosító igazolás kiadás ténye. 

 

 

V. A védjegy használatának ellenőrzésére vonatkozó előírások 
 

1. Ellenőrzésre jogosult: 
- A Védjegyjogosult által működtetett, a Védjegyjogosult által felkért bizottság (a 

továbbiakban: Védjegybizottság). 
 

2. Ellenőrzés alapja:  
- A Védjegyjogosult rendelkezésére álló adatok és nyilvántartások. 

 

- A Védjegybizottság ellenőrzésével összefüggő adminisztrációs feladatát a Titkárság látja el.  
 

- Az ellenőrzés során a védjegy használója, forgalmazója és gyártója köteles együttműködni 
és a Védjegybizottság által – írásban bekért – bizonylatokat bemutatni. 

 



 
 

- A feltárt hiányosságokról jegyzőkönyv készül, amely alapján a jogosultság megvonásáról 
az érintettet írásban értesíteni kell. 

 
- A Védjegybizottság az ellenőrzés során feltárt hiányosságok alapján jogosult a védjegy 

használatára, forgalmazására, vagy gyártására adott jogot visszavonni, korlátozni vagy 
határozott időre szüneteltetni.  

 
- A Védjegybizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

- A Védjegyjogosult a jog visszavonásáról nyilvántartást vezet és azt negyedévenként közzé 
teszi. 

 
 

VI. Jogosulatlan védjegyhasználattal szembeni fellépés rendje 
 

1. Jogosulatlan védjegyhasználatnak minősül, ha valaki 
 

- gyártási vagy forgalmazási, illetve védjegyhasználati szerződés nélkül végez palack gyártási 
vagy forgalmazási tevékenységet,  

- a védjegyet a használatára vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettségét megszegve 
használja, 

- úgy használja a védjegyet, hogy annak használati jogát a Védjegyjogosult megvonta vagy 
szüneteltette, illetve korlátozás esetén a korlátozásba ütköző módon használja, 

- a palackot olyan borászati termék kiszerelésére használja, amely a hatályos 
jogszabályokkal, szabályzatokkal, a Termékleírással ellentétes, vagy azoknak csak részben 
felel meg, 

- a Védjegyjogosult részére adott nyilatkozatban vállalt kötelezettségét nem teljesítette, 
- a védjegy használatával forgalomba hozott borászati termék, illetve alapanyagának 

előállításával, beszerzésével összefüggésben álló más természetes, vagy jogi személy felé 
lejárt pénzügyi kötelezettségeit nem teljesítette. 
 

2. Jogosulatlan védjegyhasználat esetén a Védjegyjogosult a védjegyek és a földrajzi árujelzők 
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Védjegy tv.) 27. §-ának rendelkezései 
szerint jár el. 
 

3. A Védjegyjogosult a jogosulatlan védjegyhasználóval szemben a következő polgári jogi 
igényeket támaszthatja: 

 

- követelheti a védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását, 
- követelheti a védjegybitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények 

abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől, 



 
 

- követelheti, hogy a bitorló szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, illetve 
szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, 
valamint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról, 

- követelheti, hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és 
hogy szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő 
nyilvánosságot biztosítsanak, 

- követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését, 
- követelheti a kizárólag vagy elsősorban a védjegybitorlásra használt eszközök és anyagok, 

valamint a védjegybitorlással érintett áruk, illetve csomagolóanyagok lefoglalását, 
meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való 
visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését. 
 

4.  Védjegyhasználat jogosulatlan használatára vonatkozó ellenőrzés, szankció megállapításának 

rendje: 

 

Az eljárás megindítása: 

- A védjegyhasználat szabályának megsértésének gyanújával beérkezett minden írásos 
beadványt a Védjegyjogosult iktatási rendszerében iktatni kell. 
 

- A Védjegyjogosult tisztségviselőihez érkezett minden megkeresést a címzett köteles átadni 
a Titkárság részére. 

 

Az eljárás lebonyolításával összefüggő Titkársági feladatok: 

- Az ügyben érintett termelőket az eljárás megindításáról az iktatástól számított 8 napon 
belül értesíteni köteles. 

- Az iktatott ügyiratot a Védjegybizottság tagjaihoz írásos formában továbbítja a 
beérkezését követő 15 napon belül.  

- A Védjegybizottság tagjai részére átadott dokumentumot köteles kiegészíteni a 
nyilvántartásában szereplő adatokkal, amely az adott ügy tisztázásához szükségesek. 

- A Védjegybizottság tagjait a dokumentumok átadásától számított 8 napon belül összehívja. 
- A Védjegybizottság üléséről jegyzőkönyv készül. 

 

Az ülésen a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Védjegybizottság döntést hoz 

- az eljárás megszüntetéséről, 
- a jogosulatlan védjegyhasználat gyanúja alapján az eljárás folytatásáról. 

o Az eljárás folytatása esetén meghatározza az ellenőrzés módját és határidejét, 
amelyből döntése alapján egyidejűleg több is megvalósulhat: 

▪ helyszíni ellenőrzés, 
▪ érintett borászati termék forgalmazását engedélyező, ellenőrző 

hatóságok megkeresése, 



 
 

▪ palack gyártójának, forgalmazójának megkeresése, 
▪ érintett borászati termék előállításával összefüggő bizonylatok bekérése, 
▪ személyes meghallgatás, 
▪ ülésén kitűzi a következő ülés időpontját, amely a beérkezett 

dokumentumok alapján döntést hoz. 
o A Védjegybizottság az alábbi döntéseket hozhatja: 

▪ Nem talált a védjegy jogosulatlan használatára utaló cselekményt, így az 
eljárást lezárja. 

▪ Amennyiben megállapítható a védjegy jogosulatlan használata, a 
Védjegybizottság döntést hoz a védjegy használatának korlátozásáról, 
határozott idejű szüneteltetéséről, illetve visszavonásáról, továbbá a 
VI./3. pont szerinti polgári jogi igények érvényesítéséről. 

▪ Döntését határozati formában hozza, amely minden évben 1. sorszámmal 
kezdődően / év megjelölésével folytatólagosan kerül sorszámozásra. 

- A Védjegybizottság döntéséről hozott határozat a jegyzőkönyv része, amit a Titkárság 
jegyzőkönyvi kivonatként köteles megküldeni minden érintett részére. 

- A döntés végrehajtásáért a Titkárság felelős. 
 

 

VII. Záró rendelkezések 
 

1. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Védjegy tv. és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok, valamint szabályzatok rendelkezései az irányadóak. 
 

2. A Szabályzat a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
A szabályzatot a Tanácsülés a 11/2019. /IX.19./ számú határozatával fogadta el. 

 

Tokaj, 2019. szeptember 19. 

 

Dr. Molnár Péter 

elnök 

 
 


