
 
26/2020. IX.24./ Tanácsülési Határozat: 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 7906 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a Tokaj-
Hungary védjegy szabályzat módosításáról az alábbi határozatot hozza meg: 

A Tanácsülés 11/2019. /IX.19./ számú határozatával elfogadott Tokaj-Hungary Védjegy 
Szabályzatát módosítja.  

A módosítás dőlt betűvel kerül  feltüntetésre 

1. 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 a Tokaji borvidék hegyközségeinek azon hegyközségi tagja jogosult, 
aki rendelkezik borászati termék előállítására vonatkozó engedéllyel. 

- A Hegyközségi tagságra kötelezett – lakóhelyétől (telephelyétől székhelytől) függetlenül - 
az a szőlészeti és borászati termelő, aki tevékenységét a Tokaji Borvidék területén végzi. 
Ha az alapszabály megengedi, önkéntes jelleggel hegyközségi tagságot bármely 
hegyközségi tagságra nem kötelezett vállalhat, a hegyközségi tagságra nem kötelezett 
személy azonban bort nem állíthat elő.  

- A szőlészeti és borászati termelő hegyközségi tagsági viszonya azon a napon keletkezik, 
amelyen a tevékenységét megkezdi. 

-  A szőlészeti és borászati felvásárló nyilvántartásba vételi kötelezettsége azon a napon 
keletkezik, amelyen a tevékenységét megkezdi. 

- A szőlészeti és borászati felvásárló a hegybírónak köteles bejelenteni a nevét (cégnevét), 
lakóhelyét (székhelyét, telephelyét), adóazonosító jelét vagy adószámát, a mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési támogatási szerv által adott ügyfél-azonosítóját, és a miniszter 
rendelete szerinti egyéb, személyes adatnak nem minősülő adatokat. 

- Új telepítésű szőlő esetén a szőlészeti termelő hegyközségi tagsági viszonya - amennyiben 
még nem tagja a hegyközségnek - a telepítési engedély véglegessé válásával jön létre. 

- A hegyközségi tag a hegybírónak köteles bejelenteni, hogy tevékenységével felhagyott, 
vagy a szőlészeti termelő a szőlőültetvény használatát másnak engedte át. A hegybíró a 
bejelentés alapján a tagsági jogviszony megszüntetéséről, ezzel összefüggésben a 
névjegyzékből való törlésről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszűnéséről 
határozatot hoz, amennyiben a szőlészeti és borászati termelőnek, illetve a szőlészeti és 
borászati felvásárlónak nincs járuléktartozása, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének 
eleget tett. 

- A szőlészeti termelő 30 napon belül köteles a hegybírónak bejelenteni, ha a szőlőültetvény 
művelésével felhagyott, az ültetvény tulajdonosának, illetve - amennyiben a szőlészeti 
termelő a tulajdonos volt - az új használó nevének és címének feltüntetésével. 

 



 
- 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. 
 

 


