
Licenciaszerződés

amely létrejött

(1.) a Baromfi Termék Tanács (székhely: 1094 Budapest, Páva u. 8., adószám: 

18068241-2-41, statisztikai szám:.18068241911153201) – képviselő Dr. 

Csorbai Attila igazgató, mint a védjegy jogosultja (továbbiakban Jogosult), 

valamint

(2.)  …………………................ (székhely: ………………............................................,

adószám:…………………..., cégjegyzékszám: …………………...) – képviselő: 

…………….............., mint védjegyhasználó (továbbiakban Védjegyhasználó) 

között.

1. A szerződés tárgya

1.1. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 

alapján a „Koronás Tojás” védjegy használati joga.

1.2. A Jogosult, mint a „Koronás Tojás” védjegy kizárólagos tulajdonosa átengedi a 

védjegyhasználatát a …………………....................... Védjegyhasználó részére a 

…………………........ HU   …………………................. telepe(ke)n termelt tojásokra 

vonatkozóan a szerződésben kikötött feltételekkel.

2. A Védjegyhasználó kötelezettségei

2.1. A Védjegyhasználó vállalja, hogy a védjegyet csak és kizárólag az Arculati

 Kódexben előírt módon és célból használja. A védjegyhasználó biztosítja 

egyrészt, hogy csak olyan terméket lát el ezzel a jelöléssel, mely a „Koronás 

Tojás Védjegy” szabályzat és jelen szerződés feltételeinek megfelelnek, 



másrészt, hogy valamennyi bejelentett és a védjegy szabályzatának megfelelő 

terméket a jelöléssel korrektül ellátja. A védjegyhasználó köteles olyan piaci, 

gazdasági, jogi magatartást tanúsítani, amely e védjegynek az értékét nem 

csökkenti sem anyagi, sem erkölcsi értelemben.

2.2. A Védjegyhasználó köteles tűrni, hogy a független Szakmai Ellenőrző Bizottság 

rendszeres és eseti ellenőrző vizsgálatokat végezzen, illetve végeztessen.

2.3. A Védjegyhasználó vállalja, hogy a terméke minőségét és előállítási 

körülményeit folyamatosan a védjegy szabályzata által meghatározott szinten 

tartja.

2.4. A Védjegyhasználó vállalja, hogy a védjegy szabályzatát maradéktalanul 

betartja.

2.5. A Védjegyhasználó kötelezettséget vállal az alább részletezett költségek 

megfizetésére:

a. Az aktuális, érvényes védjegyhasználati díj, 

b. Az eseti ellenőrzés költségei,

c. Az esetleges többletbefizetések.

Fenti díjakról – előzetes határozat alapján - a BTT számlát bocsát ki, amely 

alapján a befizetéseket a 10402166-21634819-00000000 számú számlára kell 

teljesíteni.

2.6. A védjegyhasználó vállalja, hogy a védjegy használatával kapcsolatos 

tapasztalatokat és információkat folyamatosan átadja a jogosult, illetve a 

védjegy rendszer szervei részére.

2.7. A védjegyhasználónak a „Koronás Tojás” védjegy jogszerűtlen használatával, 

vagy a szerződésben foglaltakkal ellentétes megjelenítéssel kapcsolatban 
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bármilyen eset, adat, körülmény a tudomására jut, azt - a bizonyítékok 

fellelhetősége megjelölésével – a Jogosulttal illetve a védjegy rendszer 

szerveivel közölni tartozik.

3. A jogosult kötelezettségei

A jogosult

3.1. vállalja, hogy a marketing eszközeivel biztosítja a hazai médiában a védjegy 

reklámozását és megismertetését a fogyasztók minél szélesebb körében, 

illetve a védjegy hírnevének kialakítását és magas minőséghez kapcsolódó 

imázsának fenntartását az erre a célra elkülönített forrásokból.

3.2. a védjegyhasználó számára rendelkezésre bocsátja a „Koronás Tojás” védjegy 

logó kópiáját, elektronikus hordozón való megjelenítését valamint a védjegy 

szabályzatát. 

3.3. ellenőrzi a védjegy felhasználását, grafikai és sokszorosított megjelenítését és

a védjegyhasználó szerződés szerinti teljesítését.

3.4. félévenként áttekinti a védjegy használatával kapcsolatos tapasztalatokat; 

ebből eredendően a szabályzat esetleges változásáról a védjegyhasználókat a 

hatályba lépés előtt tájékoztatja.

3.5. átad a védjegy használatával kapcsolatos minden típusú információt a 

védjegyhasználónak.

3.6. minden eszközzel fellép a jelöléssel szemben elkövetett visszaélések ellen.

4. Érvényességi idő:

4.1. A védjegy-használat a szerződés kötés napjától határozatlan időre szól.

4.2. A használat jogosultságát a 2. 3. pontban foglaltak garantálják.
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4.3. A védjegy-használati jog megszűnik, s ezáltal a szerződés felbontásra kerül 

amennyiben

• a licenciaszerződést a védjegyhasználó felbontja, s ezzel a védjegy 

használatáról lemond,

• a védjegyhasználati jogot a taggyűlés a szabályzat megsértése miatt 

visszavonja. 

5. Felmondás

5.1. Jelen licenciaszerződést mindkét fél 30 napos felmondási határidővel, ajánlott 

levél formájában felmondhatja.

5.2. A védjegyhasználónak joga van a szabályzat jelentős változásainak életbe 

lépése esetén a licenciaszerződést 14 napos felmondási határidővel jelentős ok 

fennforgása esetén felmondani.

5.3. A jogosultnak joga a licenciaszerződést 14 napos felmondási határidővel 

felmondani abban az esetben, ha 

5.3.1. A védjegyhasználó a tojásszövetséggel kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek 

nem tesz eleget.    

5.3.2. az ellenőrzéseket a védjegyhasználó rendszeresen akadályoztatja, illetve az 

ellenőrzés elutasításra kerül;

5.3.3. a védjegyhasználó ismétlődően nem tesz eleget a szabályzat és a licencia-

szerződés kötelezettségeinek; valamint a védjegy súlyos megsértése esetén, 

amely nyílt vitában kialakított álláspont szerint más licencátvevők számára is 

veszélyt okozhat;

5.3.4. a jelölés alkalmazásával a védjegyhasználó visszaél;

5.3.5. a védjegyhasználót hatósági határozat tiltja el a termeléstől, illetve a 

forgalmazástól.
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6. Egyéb feltételek

6.1. A felek kölcsönösen kötelezik magukat arra, hogy a megállapodás fennállása 

alatt együttműködésre fognak törekedni. Az esetlegesen felmerülő 

nézeteltéréseket legalább egyszer megismételt egyeztetéssel törekszenek 

rendezni. 

6.2. A szerződő felek kölcsönösen kötelezik magukat arra, hogy minden olyan 

információt, adatot, amelyhez valamelyik félnek jogos érdeke fűződik, és 

amelyhez a fél az itt szabályozott együttműködés során jut hozzá, üzleti 

titokként kötelesek kezelni mind a szerződés fennállása alatt, mind azt 

követően. Jelen rendelkezés vonatkozásában titoknak minősül mindaz, amit a 

tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvény vonatkozó 

rendelkezései üzleti titoknak minősítenek, illetve mindazok az információk, 

amelyeket a felek az egymással történő közléskor írásban üzleti titoknak 

minősítenek.

6.3. A szerződő felek megállapodnak abban, amennyiben jelen szerződés valamely 

fontos kérdésről nem rendelkezik, a kérdés rendezésénél olyan megoldást 

kötelesek alkalmazni, amely a szerződő feleknek a szerződés tárgyára 

vonatkozó fenti megállapodásaiból, illetve a Ptk. rendelkezéseiből okszerűen 

következik. 

6.4. Jelen szerződés az aláírással lép hatályba. A fentiekkel ellentétes bármilyen 

szóbeli megállapodás jelen szerződéssel hatályát veszti. Jelen szerződés 

bármilyen módosítása csak írásban érvényes. 

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

egyetértően és jóváhagyóan írják alá, minden oldal ellenjegyzésével. 

6.5. Jelen szerződés 3 példányban készült, melynek egyik példányát a 

Védjegyhasználó kapja.
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Budapest, 

Védjegyhasználó

képviseletében

Jogosult

képviseletében
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