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ELŐZMÉNYEK 

Algyő Nagyközség Önkormányzata a település helyi adottságaira és a jövőbeli 

koncepciójára figyelemmel célként fogalmazta meg a helyi termékek ismertségének 

növelését, a helyi termékek védjegy alá rendezhető termékkörének meghatározása, a 

GYEVI PORTÉKA védjegy arculatának kialakítása és a védjegyszabályzat megalkotása 

által. Erre tekintettel Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „A 

védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló” 1997. évi XI. törvény és „A 

védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki 

szabályairól szóló” 16/2004 (IV.27.) IM rendelet alapján megalkotta az alábbi 

védjegyszabályzatot. 

 

1. A VÉDJEGYSZABÁLYZAT CÉLJA 

A Védjegytulajdonos és a Védjegyhasználók érdekeire figyelemmel olyan szabály- és 

feltételrendszer kialakítása, ami a védjegy céljának és értékének a használatát, és a 

megőrzését biztosítja. 

A jogszerű feltételek meghatározásával útmutatást adjon a védjegy használatának 

jogáért bejelentkező, védjegyhasználati szerződést kötni akaró Védjegyhasználók, 

valamint a Védjegytulajdonos nevében a védjegyeztetési eljárást lefolytató, jelen 

szabályzatban meghatározott adminisztráció részére. 

Iránymutatást adjon a védjeggyel ellátandó termékek minőségi követelményeiről. 

 

2. A VÉDJEGY TULAJDONOSA 

 

Védjegytulajdonos neve:  Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Védjegytulajdonos székhelye:  6750 Algyő, Kastélykert u. 40. szám 

Védjegytulajdonos képviselője: Molnár Áron polgármester 

 

3. A VÉDJEGYTULAJDONOS CÉLJA 

 

A védjegytulajdonos célja a helyi termékek ismertségének növelése, minőségi szintjének 

biztosítása, turisztikai kínálat támogatása. A védjegytulajdonos ezen keresztül kíván 

hozzájárulni a gazdaság fellendítéséhez, helyi termelők ösztönzéséhez.  

A védjegytulajdonos célja, hogy a vásárlók széles körében ismertté tegyék a Gyevi 

Portéka védjeggyel ellátott helyi termékeket. 

A Gyevi Portéka védjeggyel ellátott termék a vásárlók számára jelentse az elérhető, jó 

minőséget. 

A helyi termelők termékeinek megkülönböztetése a piaci áruválasztékban saját helyi 

márka építésével, kiemelten a helyi turizmusban szolgáltatók részére helyi termékkör 

kialakításával. 



 
 

A helyi termelők ösztönzése a minőségfejlesztésre, magas színvonalú termékek 

előállítására, ezáltal közvetett módon a helyi gazdaság fejlesztése. 

Tudatos szemléletformálás, a helyi értékek iránti elköteleződés generálása, a 

lokálpatriotizmus erősítése. 

 

4. VÉDJEGYRE VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK 

A szabályzat tárgyát az alábbi tanúsító védjegy megjelölés képezi: 

 

A megjelölés elnevezése: GYEVI PORTÉKA 

A megjelölés kiviteli alakja: színes, ábrás, felirattal 

A megjelölésre vonatkozó ábra kiviteli alakja és színei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megjelölés elnevezése felhívja a figyelmet a földrajzi eredetre, mivel Algyő régen 

használt megnevezését, a „Gyevi” nevet tartalmazza. 

A portéka kifejezést a középkortól kezdődően elsősorban a települések által kínált árura 

használták, ezáltal a piaci hangulatra, a helyi kézműves termékek előtérbe helyezésére 

utal. 

 

A megjelölés ábrája egy avarkori díszcsat stilizált virágos eleme. A díszcsat Algyő 

címerében került feltüntetésre utalva arra, hogy a településen avarkori leleteket tártak 

fel. A stilizált virágmintát az önkormányzat megjelenéseikor használni szokta. Ez az ábra 

kifejezésre juttatja, hogy a védjegy Algyőé, a helyi közösségé. 

A tanúsító védjegy árura történő felhelyezési módját (tábla, matrica, gyűrű stb.) a 

védjegyhasználati szerződésben rögzítik. 

 

5. A GYEVI PORTÉKA MEGHATÁROZÁSA, FÖLDRAJZI EREDET MEGJELÖLÉSE 

 

GYEVI PORTÉKA: állandó algyői lakcímmel rendelkező termelő által Algyő közigazgatási 

határán belül megtermelt feldolgozatlan és/vagy feldolgozott élelmiszer, mezőgazdasági 

termék.  



 
 

Feldolgozott termékek közül az minősül GYEVI PORTÉKÁNAK, amelyet Algyő 

közigazgatási határán belül állított elő, állandó helyi lakcímmel, székhellyel rendelkező 

személy, jogi személy. 

Szolgáltatások közül az minősül GYEVI PORTÉKÁNAK, amelyet helyi, állandó lakcímmel, 

székhellyel rendelkező személytől, jogi személytől lehet igénybe venni.  

 

6. A VÉDJEGY ALÁ TARTOZÓ TERMÉKKÖRÖK 

Az „Áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozása, a Nizzai Megállapodás” 

Tizenegyedik kiadásának 2019. január 1. napjától hatályos változata alapján az alábbi 

termékkörök tartoznak a GYEVI PORTÉKA védjegy alá: 

 

3. OSZTÁLY 

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények;  

nem gyógyhatású fogkrémek;  

illatszerek, eszenciaolajok;  

fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;  

tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek. 

 

24. OSZTÁLY 

Textíliák és pótanyagaik;  

háztartási vászonnemű;  

függönyök textilből vagy műanyagból. 

 

27. OSZTÁLY 

Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más 

padlóburkolatok;  

falikárpitok nem textilből. 

 

29. OSZTÁLY 

Hús, hal-, baromfi- és vadhús;  

húskivonatok;  

tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek;  

zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;  

tojások;  

tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek;  

étkezési olajok és zsírok. 
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31. OSZTÁLY 

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek;  

nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok;  

friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények;  

élő növények és virágok;  

hagymák, palánták és magok ültetéshez;  

élő állatok;  

táplálékok és italok állatoknak;  

maláta. 

 

41. OSZTÁLY 

Nevelés;  

szakmai képzés;  

szórakoztatás;  

sport- és kulturális tevékenységek. 

 

43. OSZTÁLY 

Vendéglátás (élelmezés);  

időleges szállásadás. 

 

7. A GYEVI PORTÉKA MINŐSÉGKRITÉRIUM RENDSZERE 

A Védjegyhasználónak az általa előállított termékre, általa nyújtott szolgáltatásra 

vonatkozó hatályos jogszabályi és helyi szabályozási előírásokat be kell tartania. 

 

8. A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG MEGSZERZÉSÉNEK ELJÁRÁS RENDJE 

 
8.1 A VÉDJEGY TESTÜLET 

A védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő eljárást a Védjegytulajdonos 

munkaszervezete, a GYEVI PORTÉKA Védjegy Testület folytatja le. 

A GYEVI PORTÉKA Védjegy Testület a Védjegytulajdonos Algyő Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által delegált meghatározott tagokból áll. 

 

A GYEVI PORTÉKA Védjegy Testület öt tagból áll, az alábbiak szerint:  

Vezetője:  Algyő Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője 

Tagjai:  Képviselő-testület Humán és Ügyrendi Bizottsága által delegált tag (1 fő) 

Gyevikult Nkft ügyvezetője 

Gyevitur Nkft ügyvezetője 

Algyői Tájház vezetője 
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8.2 A VÉDJEGY KÉRELMEZÉSE 

A védjegy kérelmezése és használata önkéntes. Algyő Nagyközség közigazgatási 

területén az 5. pontban meghatározott, és a védjegyszabályzat minőségi kritériumainak 

megfelelő terméket előállító természetes személy, jogi személy a védjegy használatára 

kérelem alapján, díj fizetése nélkül jogosult.  

A védjegy árura történő elhelyezéséről az igénybe vevő saját költségén gondoskodik. 

 

A védjegyhasználat jogának megszerzése kérelemre indul. A kérelmet a 

Védjegytulajdonos hivatalához, Algyői Polgármesteri Hivatal (6750 Algyő, Kastélykert u. 

40. szám) kell benyújtani, egy eredeti aláírt példányban, az arra rendszeresített, és ezen 

szabályzat mellékletét képező adatlapon. 

A kérelem tartalmazza: a kérelmező nevét, a kérelmező lakcímét/székhelyét, a termék 

előállítás, vagy szolgáltatás nyújtásának helyét, illetve a védjegy alá rendezni kívánt 

termékek, illetve szolgáltatások megnevezését.  

 

A kérelmező nyilatkozik arról, hogy a Védjegy Szabályzatban foglaltakat megismerte és 

azokat elfogadja, továbbá hozzájárul a kérelem jóváhagyása esetén a nyilvántartásba 

vételhez és a közzétételhez. 

 

8.3 KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA 

A GYEVI PORTÉKA Védjegy Testület megvizsgálja, hogy a kérelmező a jelen Védjegy 

Szabályzatban foglalt előírásoknak megfelelő termékek, szolgáltatások védjegyeztetését 

kéri-e. 

Megfelelés esetén a Védjegy Testület határozatot hoz, mely alapján a Védjegytulajdonos 

a kérelmezővel öt évre védjegyhasználati szerződést (védjegylicencia szerződést) köt a 

védjegyhasználat keretét rögzítő, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 

1997. évi XI. törvény IV. fejezete, illetve a jelen szabályzathoz mellékelt minta alapján. 

A védjegyhasználati szerződés aláírására a Polgármester jogosult. 

 

Amennyiben a kérelem vizsgálata során megállapítható, hogy a kérelmező terméke, 

szolgáltatása nem felel meg az előírásoknak, akkor a Védjegy Testület írásban felhívja a 

kérelmezőt a hiányok 15 napon belül történő pótlására. 

Amennyiben a hiánypótlást követően sem felel meg a kérelem tárgya a jogszabályi, 

illetve jelen szabályzatban foglaltaknak, akkor a Védjegy Testület elutasító határozatot 

hoz. 

A Védjegy Testület a kérelemnek helyt adó, vagy azt elutasító határozatát a 

kérelmezővel írásban közli. 

A védjegyhasználati szerződés aláírása után a Jegyző a Védjegyhasználót nyilvántartásba 

veszi, számára kiállítja a használati jogot igazoló GYEVI PORTÉKA Levelet, és 

gondoskodik a nyilvántartásba vétel közzétételéről a www.algyo.hu oldalon lévő 

adatbázisban. 
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9. A VÉDJEGY ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT SZABÁLYAI 

 

A védjegy alkalmazása, grafikai megjelenítése kizárólag a GYEVI PORTÉKA Arculati 

Kézikönyvben rögzítettek szerint lehetséges. Az Arculati Kézikönyv a GYEVI PORTÉKA 

egységes védjegyarculatát alkotó azonosító elemeket tartalmazza. A meghatározott 

alkalmazások kötelező jelleggel bírnak minden grafikai, nyomdai, dekorációs, 

multimédiás stb. ábrázoláskor. A védjegy bármilyen jellegű, nem aránytartó 

megjelenítése nem megengedett. 

A védjegyet csak érvényes védjegyhasználati szerződés birtokában, az Arculati 

Kézikönyvben előírt módon és a Védjegy Szabályzatban meghatározottak szerint lehet 

felhasználni. 

A Védjegyhasználó a használat jogát harmadik személy részére át nem ruházhatja. 

 

10. A VÉDJEGYHASZNÁLAT ELLENŐRZÉSE 

 

Védjegytulajdonos nevében a Védjegy Testület a Védjegy Szabályzatban foglaltak 

betartását eseti jelleggel ellenőrzi. 

Erre áruminták bekérésével, próbavásárlások formájában kerülhet sor. A 

Védjegytulajdonos nevében a Védjegy Testület 30 nap kijavítási határidővel felszólítja a 

Védjegyhasználót az ellenőrzés során tapasztalt, nem szabályszerű védjegyhasználat 

kijavítására. Ennek elmulasztása szerződésszegésnek minősül. 

A Védjegyhasználó köteles az eseti ellenőrzés lehetőségét biztosítani a 

Védjegytulajdonosnak, ami kiterjed a termékkel kapcsolatos dokumentációkba való 

betekintés, az előállítás, feldolgozás, tárolás vagy értékesítés körülményeinek helyszíni 

ellenőrzése jogának biztosítására. Védjegyhasználó köteles együttműködni a 

Védjegytulajdonossal és a nevében eljárókkal minden egyéb, a Védjegy Szabályzat 

betartása szempontjából lényeges ellenőrzési tevékenység során. 

A Védjegyhasználó a részére kiállított GYEVI PORTÉKA Levelet, amely a 

védjegyhasználat jogosultságát igazolja, köteles magánál tartani az értékesítési 

tevékenység gyakorlása során, és ellenőrzés esetén köteles felmutatni az ellenőrzést 

végző részére. 

Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a Védjegyhasználó a Védjegy 

Szabályzatban foglaltakat nem tartja be, a Védjegytulajdonos nevében a Védjegy Testület 

felszólítja annak betartására. Amennyiben a Védjegyhasználó a megadott határidőig nem 

tesz eleget a felszólításnak, a Védjegytulajdonos a védjegyhasználati szerződést 

egyoldalúan felbontja, a védjegyhasználati jogot visszavonja. 

A szabálytalanság felszámolása kapcsán felmerülő esetleges költségek a védjegyet 

szabálytalanul használót terhelik. 

A döntés ellen a Védjegyhasználó a Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületéhez fordulhat panasszal. 

 

 



 
 

 

11. JOGOSULATLAN VÉDJEGYHASZNÁLATTAL SZEMBENI FELLÉPÉS RENDJE 

 

A jogosulatlan védjegyhasználattal szemben a Védjegytulajdonos jogosult fellépni. A 

Védjegytulajdonos köteles mindent megtenni a jogosulatlan védjegyhasználat 

megszüntetésére, az ebből fakadó jogi és vagyoni jellegű következmények 

érvényesítésére. 

 

Védjegyhasználat megsértésének minősül, ha a használó a védjegyet 

− jogosultság megszerzése nélkül, 

− védjegyhasználati szerződés megkötése nélkül, 

− jogosultság visszavonása után is, 

− más, a követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás vonatkozásában is 

használja. 

 

Jogosulatlan védjegyhasználat esetén a Védjegytulajdonos a védjegyek és földrajzi 

árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 27. §-ában rögzítettek szerint jár el. 

Amennyiben a Védjegyhasználónak tudomására jut jogosulatlan védjegyhasználat, 

szóban vagy írásban tájékoztathatja a Védjegytulajdonost. 

 

 

12. A VÉDJEGYTULAJDONOS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

A Védjegytulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szabályzat szerinti 

Védjegyhasználókat védjegyes termékeik, szolgáltatásaik vonatkozásában lehetőségei 

szerint népszerűsíti. 

A Védjegytulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szabályzat szerinti 

Védjegyhasználókkal közös érdekek mentén jelen szabályzat szerinti célok elérése 

érdekében a település rendezvényein megjelenést biztosít. 

 

 

13. A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG MEGSZŰNÉSE 

 

Védjegyjogosult rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondja, amennyiben a 

Védjegyhasználó nem teljesíti kötelezettségeit. 

Védjegyhasználó felmondhatja, amennyiben nem kívánja a védjegyet a továbbiakban 

használni. 

 

 

 

 

 

 



 
 

14.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen Védjegy Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a védjegyek és földrajzi 

árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen Szabályzat Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 62/2019. (II.21.) Kt. határozata 

alapján a Humán és Ügyrendi Bizottság 77/2019. (III.04.) HÜB határozatával elfogadásra 

került. 

 

 

 

Algyő, 2019. március 4. 

 

 

 

Molnár Áron 
polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

1.  melléklet: Kérelem GYEVI PORTÉKA Védjegy használatához 

2. melléklet: GYEVI PORTÉKA Védjegyhasználati szerződés 

3. melléklet: Arculati Kézikönyv 

4. melléklet: GYEVI PORTÉKA Levél 



 
 

1. számú melléklet a GYEVI PORTÉKA Védjegy Szabályzathoz 

 

KÉRELEM GYEVI PORTÉKA VÉDJEGY HASZNÁLATÁHOZ 

 

1. KÉRELMEZŐ ADATAI 
 

TERMÉSZETES SZEMÉLY 

KÉRELMEZŐ NEVE 
 

 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ 
 

 

LAKÓHELY 
 

 

ADÓSZÁMA 
 

 

MVH REGISZTR. SZÁM 
 

 

KISTERLMELŐI 
REGISZTR. SZÁM 

 

TERMÉK ELŐÁLLÍTÁS 
HELYE 

 

TELEFONSZÁM 
 

 

E-MAIL CÍM 
 

 

 

JOGI SZEMÉLY 

NÉV 
 

 

SZÉKHELY 
 

 

TELEPHELY 
 

 

KÉPVISELŐ NEVE 
 

 

CÉGJEGYZÉK SZÁM 
 

 

ADÓSZÁM 
 

 

TERMÉK ELŐÁLLÍTÁS 
HELYE 

 

TELEFONSZÁM 
 

 

E-MAIL CÍM 
 

 



 
 

2. VÉDJEGY ALÁ RENDEZNI KÍVÁNT TERMÉK(EK) 

 

TERMÉK MEGNEVEZÉSE 
 

VÉDJEGYOSZTÁLY 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Alulírott……………………………………………… kérem a fenti termék(ek) tekintetében a GYEVI 

PORTÉKA védjegy használati jogának biztosítását. 

Kijelentem, hogy a GYEVI PORTÉKA Védjegy Szabályzatában foglaltakat megismertem, az 
abban foglaltakat elfogadom, védjegy használat jogának megadása esetén betartom. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelmem jóváhagyása esetén a GYEVI PORTÉKA 

nyilvántartásába a termék(ek) felvételre kerüljön. Hozzájárulok a nyilvántartásba vétel 

közzétételéhez, valamint ezzel összefüggésben a személyes adataim kezeléséhez a 

jogszabályokban meghatározottak szerint. 

 

Algyő, ………………………………. 

 

        ……………………………. 

         Kérelmező 



 
 

2. számú melléklet a GYEVI PORTÉKA Védjegy Szabályzathoz 

 
GYEVI PORTÉKA VÉDJEGYHASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről  
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert u. 40. szám, képv.: 
Molnár Áron polgármester)mint védjegytulajdonos, a továbbiakban Jogtulajdonos 
 
másrészről  
 
…………………………………………………………….., mint védjegyhasználó, a továbbiakban 
Felhasználó között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A VÉDJEGY 

1.1. Felek rögzítik, hogy a védjegytulajdonos kizárólagosan jogosult rendelkezni a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által „Gyevi Portéka” néven bejegyzett 
színes ábrás védjeggyel, annak ábrás és egyszerű szóképi formájában egyaránt. 
Az oltalmi idő kezdete: 2019. május 24. A védjegy lajstromszáma 229 882. 
(Ügyszám: M 19 01668, osztályok: 3., 24., 27., 29., 31., 41., 43.) A védjegytulajdonos 
az 1997. évi XI. Tv. alapján jogosult rendelkezni a védjegy használatáról, és fellépni 
annak jogosulatlan felhasználói ellen.  

1.2. A védjegytulajdonos szavatol azért, hogy az 1.1 pontban megjelölt, a bejegyzést 
követően az oltalmi jog fennálltáig teljes védelmet élvező védjegyről harmadik 
személy hozzájárulásától függetlenül, idő-térbeli korlátozás nélkül, a bejegyzett 
áruosztályok tekintetében jogosult rendelkezni. Védjegyhasználó tudomásul veszi a 
védjegyoltalom végleges és korlátlan mivoltát. 

 

2. VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG 

2.1. Felek jelen szerződés 1. pontjában megjelölt védjegyre védjegyhasználati 
szerződést kötnek, mely alapján a védjegyhasználó a Gyevi Portéka Védjegy 
Testület döntése alapján védjeggyel megjelölt termékekre nem kizárólagos 
védjegyhasználói jogot kap a védjegytulajdonostól. A védjegyes termékek köre a 
Gyevi Portéka Védjegy Testület elé való terjesztéssel bővíthető. Védjegyhasználó 
tudomásul veszi, hogy a védjegytulajdonos bármikor ellenőrizheti a jog gyakorlását, 
a védjeggyel megjelölt termékek körét és minőségét. A védjegyhasználó másnak 
nem engedheti át a felhasználási jogot, kivéve, ha ehhez a védjegytulajdonos 
írásban hozzájárult. 

2.2. A védjegytulajdonos a jelen megállapodással, a megállapodás aláírásának napjával 
kezdődően, a védjegyhasználó részére 5 év határozott időre használati jogot enged. 
A védjegyhasználati jog megújítása újabb kérelem benyújtásával lehetséges. A 
védjegytulajdonos vagy a védjegyhasználó szerződésszegés esetén, azonnali 
hatállyal megszüntetheti a szerződést. A szerződés megszüntetése kizárólag 
írásban érvényes. Szerződésszegésnek minősül a védjegytulajdonos megtévesztése, 



 
 

a joghasználat engedély nélküli átengedése harmadik személynek, a nem rögzített 
termék vagy szolgáltatás tekintetében jogosulatlan használat, a felfüggesztés 
tartama alatt a használati jog gyakorlása, vagy egyéb, annak minősített körülmény. 
Felek jelen szerződést közös megállapodással is felbonthatják.  

 

3. VÉDJEGYTULAJDONOS KÖTELESSÉGEI, JOGAI 

3.1. Biztosítja védjegyhasználó részére a helyi védjegy bejegyzett formátum 
méretarányos használatának lehetőségét. Védjegytulajdonos 1 darab A/4-es 
méretű, papír alapú GYEVI PORTÉKA LEVÉL védjegy formátumot biztosít a 
védjegyhasználó részére. A védjegy árura történő elhelyezéséről a védjegyhasználó 
saját költségén, saját maga gondoskodik. 

3.2. Védjegytulajdonos a helyi termelők piacra jutásának elősegítése érdekében 
folyamatos marketing és reklámtevékenységet folytat a védjegy ismertségének 
növelésére, a Gyevi Portéka védjegyet használó termékek és szolgáltatások jobb 
piaci pozíciójának elérése érdekében. Biztosítja a honlapon való megjelenés 
lehetőségét a védjegyhasználónak. A honlap adatait frissíti a védjegyhasználó által 
adott információkkal. 

3.3. Információt nyújt védjegyhasználónak a Gyevi Portéka védjegyrendszer 
működésével kapcsolatban, a védjegytulajdonos által üzleti titoknak minősített 
információk kivételével. 

 
3.4. Védjegytulajdonos a védjegy használatát a Gyevi Portéka Védjegy Szabályzatában 

(továbbiakban: Szabályzat) foglaltak szerint jogosult ellenőrizni. Védjegytulajdonos 
a Gyevi Portéka védjegyhasználóknál vizsgálatot folytathat szúrópróbaszerűen, 
annak érdekében, hogy ellenőrizze a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesítését.  
Amennyiben védjegytulajdonos tudomására jut, hogy védjegyhasználó nem felel 
meg e szerződés elválaszthatatlan részét képező Szabályzatban felsoroltak 
valamelyikének, jogában áll azonnali hatállyal szerződést bontani.  
A feltételeknek való megfelelés helyreállítása érdekében egyeztetést 
kezdeményezhet védjegyhasználóval, és a megfelelés helyreállításáig 
felfüggesztheti a védjegyhasználó védjegyhasználattal kapcsolatos, jelen 
szerződésben foglalt jogait. 

 

 

4. VÉDJEGYHASZNÁLÓ KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI 
 

4.1. Védjegyhasználó kötelezettséget vállal, hogy a Gyevi Portéka védjegyét kizárólag a 
Gyevi Portéka Védjegy Testület által jóváhagyott termékein alkalmazza, ezen 
termékek kifogástalan minőségéért garanciát vállal. 
 

4.2. Köteles a védjeggyel tanúsított termékeire, esetenként a termék csomagolására, a 
Gyevi Portéka védjegyét felragasztani. Tudomásul veszi, hogy a védjegy használatát 
védjegytulajdonos minden esetben elvárja, nem csak az általa szervezett 
rendezvényeken, hanem a termék minden forgalmazási helyén. A védjegy 



 
 

formátum sokszorosításának, elkészítésének, termékekre történő elhelyezésének a 
költségeit a védjegyhasználó viseli. 

 
4.3. Tudomásul veszi, hogy a Gyevi Portéka helyi védjegy Algyő település jó hírnevét, 

kedvező megítélését hivatott képviselni, ezért termékeinek kifogástalan 
minőségéért, a kiszolgálás udvariasságáért felelősséget vállal, ezzel kedvezően 
befolyásolja vevőinek a településről alkotott véleményét.  

 
4.4. Köteles a védjegytulajdonos részére a védjegy használatával kapcsolatos 

információkat, változásokat bejelenteni. 
 

4.5. Köteles az eseti ellenőrzés lehetőségét biztosítani a védjegytulajdonosnak, ami 
kiterjed a termékkel kapcsolatos dokumentációkba való betekintés, az előállítás 
vagy szolgáltatás körülményeinek helyszíni ellenőrzése jogának biztosítására. 
Védjegyhasználó köteles együttműködni védjegytulajdonossal minden egyéb, a 
szerződés betartása szempontjából lényeges ellenőrzési tevékenység során. 

 
4.6. Védjegyhasználó a Gyevi Portéka Védjegy Szabályzatában foglaltakat betartja. 

 

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

5.1 Felek a jelen szerződésben foglalt jogaikat és kötelességeiket kötelesek 
jóhiszeműen gyakorolni, a másik felet minden, a szerződés teljesítését érintő 
kérdésben tájékoztatni, nyilatkozataikat írásban közölni.  

5.2 Felek jelen szerződést határozott, 5 év időtartamra kötötték, 20….. év …….. hó …… 
napjától …………………………….napjáig tartó időtartam vonatkozásában. Felek a jelen 
szerződést közös akarattal, írásban bármikor módosíthatják, megszüntethetik.  

5.3 Rendkívüli felmondási joggal élhet a védjegytulajdonos, amennyiben a 
védjegyhasználó nem teljesíti a jelen szerződésben foglaltakat. Rendkívüli 
felmondás esetén azonnali hatállyal megszűnik a védjegyhasználó védjegy 
használatára vonatkozó joga. 

5.4 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XI. tv. és a Ptk 
rendelkezései az irányadók. 

 

Felek jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Algyő, …………………………..  
 
 

 ……………………………….…………..   …..…………………………………. 
Védjegytulajdonos 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 
képv.: Molnár Áron 

polgármester 

Védjegyhasználó 
 

 



 
 

3. számú melléklet a GYEVI PORTÉKA Védjegy Szabályzathoz 

 
 
 

GYEVI PORTÉKA 
 

ARCULATI KÉZIKÖNYV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

 
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 62/2019. (II.21.) Kt. határozata alapján a Humán és 
Ügyrendi Bizottság 77/2019. (III.04.) HÜB határozatával elfogadásra került a GYEVI PORTÉKA 
Védjegy Szabályzata. 
 
A szabályzatban foglaltakra tekintettel „A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló” 
1997. évi XI. törvény és „A védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés 
részletes alaki szabályairól szóló” 16/2004 (IV.27.) IM rendelet alapján elkészítésre került az 
alábbi arculati kézikönyv. 
 
 
GRAFIKAI MEGJELENÉS 
 
Az arculati kézikönyv tárgyát az alábbi tanúsító védjegy megjelölés képezi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A megjelölés elnevezése: GYEVI PORTÉKA 
A megjelölés kiviteli alakja: Színes, ábrás, felirattal 
Szín: Pantone 7493C  
Betűtípus: Italiano 
 
 

NÉV JELENTÉSE 
 
A megjelölés két szóból áll, az első része a földrajzi elhelyezkedésre utal, mivel a település 
„Gyevi” néven található a korábbi történelmi feljegyzésekben. 
A második része, a „portéka”, amely kifejezést a középkortól kezdődően elsősorban a 
települések által kínált árura használták, ezáltal a piaci hangulatra, a helyi kézműves termékek 
előtérbe helyezésére utal. 
 
 
ÁBRA EREDETE 
 
A megjelölés ábrája egy avarkori díszcsat stilizált virágos eleme. A díszcsat Algyő címerében 
került feltüntetésre utalva arra, hogy a településen avarkori leleteket tártak fel. A stilizált 
virágmintát az önkormányzat marketing és kommunikációs megjelenésekor szokta használni. 
Ez az ábra kifejezésre juttatja, hogy a védjegy Algyőé, a helyi közösségé. 
 
 
 



 
 

TERMÉKEN, EGYÉB HELYEN TÖRTÉNŐ FELTÜNTETÉS 
 
A tanúsító védjegy árun történő feltüntetésekor (matrica, csomagolás…stb) a jelen Arculati 
Kézikönyvben meghatározott színkód, betűtípus és grafikai megjelenés méretarányos 
másolatát kell használni. A megjelenés mérete a termék méretéhez igazodik. 
 
A védjegyhasználatra jogosul termék árusításának helyén, illetve a szolgáltatás biztosításának 
a helyén a védjegy feltüntetése legalább A/5-ös méretű alapon (papíron, táblán, matricán 
…stb) történhet. 
Honlapon, egyéb internetes felületen történő megjelenés esetén a követelmények ugyanazok, 
mint a terméken történő feltüntetésnél, méretarányos, előírt színkód, illetve betűtípus szerinti 
grafikai arculat megjelenítése lehetséges. 
 
FELHASZNÁLÁS SZABÁLYAI 
 
A védjegy alkalmazása, grafikai megjelenítése kizárólag a GYEVI PORTÉKA Arculati 
Kézikönyvben rögzítettek szerint lehetséges, amely az egységes védjegyarculatot alkotó 
azonosító elemeket tartalmazza.  
A meghatározott alkalmazások kötelező jelleggel bírnak minden grafikai, nyomdai, 
dekorációs, multimédiás stb. ábrázoláskor.  
 
A védjegy bármilyen jellegű, nem aránytartó megjelenítése nem megengedett. 
A védjegyet csak érvényes védjegyhasználati szerződés birtokában, az Arculati Kézikönyvben 
előírt módon és a Védjegy Szabályzatban meghatározottak szerint lehet felhasználni.



 
 

4. számú melléklet a GYEVI PORTÉKA Védjegy Szabályzathoz, GYEVI PORTÉKA LEVÉL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………. RÉSZÉRE 

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, MINT VÉDJEGYTULAJDONOS ENGEDÉLYEZI A GYEVI PORTÉKA 

VÉDJEGYHASZNÁLATÁT 20… …………… NAPJÁTÓL  ………………………. NAPJÁIG 

 

ALGYŐ, 20…. ……………… 

 

         DR. VARGA ÁKOS  

          JEGYZŐ 


