Biokontroll Hu ngária Ellenőrző és
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VÉDJEGYHASZNÁLATI SZERZŐDÉS
A Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: cg.01-09-887295,
székhely: 1112 Budapest Oroszvég lejtő 16., képv.: dr. Roszik Péter ügyvezető, a továbbiakban:
védjegyjogosult) egyrészről,
___________________________________________________________________________(név/cégnév),
_____________________________________________ (lakcím/székhely), ____________________, (cég
esetében cégjegyzékszám), ___________________________________________________________ (cég
esetében képviselő neve és tisztsége, a továbbiakban: használó) másrészről,
annak érdekében, hogy a védjegyjogosult védjegyét a használó használhassa és az ezzel járó gazdasági
előnyökből részesedjék, alulírott helyen és napon az alábbiakban állapodnak meg:
1. A szerződés tárgyát képezi a védjegyjogosultnak a 2008. február 27-i elsőbbséggel 195 756 számon
lajstromozott színes ábrás, BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. HU ÖKO-01 védjegye.
2. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük az ökológiai tevékenység ellenőrzésére
szerződés áll fenn, a védjegyjogosult feljogosítja a használót az 1. pontban körülírt védjegynek, a
védjegyjogosult által kibocsátott, minősítő tanúsítvány mellékletében felsorolt termékekkel kapcsolatos
használatára.
A védjegyet a védjegyjogosult elektronikus úton bocsátja a használó rendelkezésére.
3. A védjegyjogosult köteles a védjegyre vonatkozó oltalmat fenntartani. A védjegyjogosult - a használati
díj erejéig - szavatol azért, hogy a védjegy harmadik személyek jogait nem sérti.
4. Ha harmadik személy a védjegyet jogellenesen használja, a védjegyjogosult köteles a bitorlóval szemben
- a védendő cél által meghatározott gazdaságosság keretein belül - minden rendelkezésre álló eszközzel
fellépni.
5. A védjegy használata térítésmentes.
6. A használó a védjegyjogosult által ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó termékekre a
csomagoláson, az üzleti levelezésében és egyéb reklámeszközein használhatja a védjegyet.
7. Ha a használó tudomást szerez arról, hogy a védjegyet harmadik személy jogosulatlanul használja, a
bitorlásról a védjegyjogosultat haladéktalanul értesíteni köteles.
8. Ha a védjegyjogosult a bitorlásról szóló tájékoztatást követő 30 napon belül nem lép fel a bitorlóval
szemben, a használó maga is jogosult eljárni. Ilyen esetben is köteles a védjegyjogosult az eljárás során a
használót támogatni.
9. A használó a védjegy használatára vonatkozó jogai átruházására - részlegesen sem - nem jogosult.
10. A szerződésben megállapított idő eltelte előtt a szerződés akkor szűnik meg,
- ha a felek között az ökológiai tevékenység ellenőrzésére fennálló szerződés megszűnik, azzal
egyidejűleg,
- ha a használó a szerződést írásban, 90 napi felmondási idő közbejöttével felmondja,
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- ha a védjegyjogosult - díjtartozás miatt - a szerződést írásban, 90 napi felmondási idő
közbejöttével felmondja.
11. Az ellenőrzött ökológiai rendszerből való kizárás esetén a védjegyjogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondja. A használó köteles a védjegy használatát azonnal megszüntetni és a védjegyet
eltávolítani.
Ha a használó ezen eltiltás ellenére tovább használja a védjegyet, úgy minden megkezdett hétre 100.000,Ft+áfa kötbér megfizetésére köteles. A védjegyjogosult - a Vt.-ben biztosított polgári jogi igények mellett a kötbér összegét meghaladó kárának megtérítését is igényelheti. A védjegyjogosult a használó költségére a
védjegyet eltávolíttathatja.
12. A szerződésnek bármely okból történő megszűnése esetén a használó a védjegy használatát abbahagyni
és a védjegyet eltávolítani köteles. Ennek elmulasztása esetén az előző pontban meghatározott összegű
kötbér háromszorosának megfizetésére köteles, s a védjegyjogosult - a Vt.-ben biztosított polgári jogi
igények mellett - érvényesítheti ezt meghaladó kárigényét is. A védjegyjogosult a használó költségére a
védjegyet eltávolíttathatja.
13. A szerződést a felek annyi időre kötik, amennyi idő a közöttük, az ökológiai tevékenység ellenőrzésére
fennálló szerződésből még hátravan. Felek a szerződést lejárat előtt - közös megegyezéssel meghosszabbíthatják.
14. Felek a védjegybitorlás miatti és a védjeggyel kapcsolatos minden más, jelen szerződésből eredő
jogvita eldöntésére - amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre - alávetik magukat a Magyar
Agrárkamara mellett működő Állandó Választottbíróság illetékességének, azzal, hogy a Választottbíróság a
saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.
Az Állandó Választottbírósági eljárás Budapesten egy – a szolgáltató által választott - bíró
közreműködésével történik.

_______________________________________
használó neve és cégszerű aláírása, az aláírás kelte
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___________________________________
védjegyjogosult neve és cégszerű aláírása
Dr. Roszik Péter ügyvezető
Budapest, 201_______________________
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