SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
TANÚSÍTÓ VÉDJEGY SZABÁLYZATA

Szeged, 2017. november 27.
SZ-III/2017/2018.

A VÉDJEGY CÉLJA
A „Szegedi Tudományegyetem kutatói által fejlesztve” és a „Szegedi Tudományegyetem
kutatói által tesztelve” tanúsító védjegyek, mind a jelen szabályzatban foglalt ábrás
megjelöléssel, mind szómegjelöléssel (Továbbiakban: tanúsító védjegyek) a Szegedi
Tudományegyetem (továbbiakban: SZTE) által létrehozott és működtetett védjegyek,
amelyeknek alapvető céljuk, hogy elismerjék és megkülönböztessék a Szegedi
Tudományegyetem kutatói által, illetve kutatói közreműködésével, a jelen szabályzatban
foglalt előírásoknak és követelményeknek maradéktalanul megfelelő színvonalon előállított
árukat, vagy szolgáltatásokat. A védjegyek tanúsítják, hogy a védjegyekkel jogszerűen
előállított áru, vagy szolgáltatás megfelel a jelen szabályzatban meghatározott valamennyi
minőségi feltételnek és követelménynek.

I.
1.

A VÉDJEGYEKRE VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK

A védjegyek ábrás megjelenítése magyar, illetve angol nyelven (ábrás védjegyek)
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2. A védjegyek felirata, azaz szóvédjegyek
Magyar nyelven:
Szegedi Tudományegyetem kutatói által fejlesztve
Szegedi Tudományegyetem kutatói által tesztelve
Angol nyelven:
Developed by scientists at the University of Szeged
Tested by scientists at the University of Szeged
3. A védjegyek megjelenítése (=hol kell elhelyezni a terméken)
A tanúsító védjegyeket a terméken úgy kell elhelyezni, hogy az a fogyasztók számára jól
láthatók, felismerhetők legyenek, azzal, hogy esetenként a kapcsolódó szerződésben tekintettel a termék jellegére - a felek által külön meghatározásra kerülhet annak elhelyezése.
4. A védjegyek oltalmi körének meghatározása a Nizzai Osztályozási Rendszer szerint
Termékek esetében:
* 3. osztály: Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; szappanok;
illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, fogkrémek
* 5. osztály: egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy
állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők
emberek és állatok számára; kötszeranyagok fogtömő anyagok és fogászati mintázó anyagok;
fertőtlenítőszerek;
* 9. osztály: Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi,
optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és
oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására,
átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek;
* 10. osztály: Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek,
művégtagok, műszemek és műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok
Szolgáltatásoknál:
* 42. osztály: tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és
kutatói tevékenység, ipari elemző és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver és
szoftver tervezés és fejlesztés
5. A védjegyek jogosultja
Szegedi Tudományegyetem
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószáma: 15329815-2-06;
ÁHT azonosító: 230265
Statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06
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6. A Szabályzat hatálya
A védjegyjogosultság személyi hatálya kiterjed minden olyan jogalanyra, aki az SZTE-vel
közalkalmazotti, munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, az SZTE
intézményi keretein belül, illetve az SZTE-vel együttműködésben folyó tudományos
kutatásban, oktatásban részt vevő személyek közreműködésével az SZTE-vel kötött
szerződésen alapuló, a jelen szabályzatban foglalt minőségi előírásoknak és egyéb
feltételeknek maradéktalanul megfelelő árut / terméket állít elő, illetve forgalmaz, vagy
szolgáltatást nyújt, és akivel a védjegy jogosultja védjegyhasználati szerződést kötött.

II. AZ ÁRUJEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ÁRUKRA, ILLETVE
SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
A tanúsító védjegyek használata csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott
feltételek együttes fennállása esetén lehetséges:
A) Áruk tekintetében
a) a termék előállítása, illetve tesztelése az SZTE-vel közalkalmazotti, munka- vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, az SZTE intézményi keretein belül,
illetve az SZTE-vel együttműködésben folyó tudományos kutatásban, oktatásban részt
vevő személyek közreműködésével az SZTE-vel kötött szerződésen alapulva történt; az
SZTE kutató közreműködésével előállított terméknek minősül különösen az SZTE
által/közreműködésével kifejlesztett szellemi tulajdonon/know-how-n alapuló, valamint az
SZTE kutatói szakértelmének igénybevételével kifejlesztett/tesztelt termék
b) a termék gyártója a mindenkori vonatkozó és hatályos magyar jogszabályoknak
megfelelően teljesíti adófizetési kötelezettségeit
c) a termék megfelelő minősítést kap a minősítési és tanúsítási eljárásban
d) a termék gyártója védjegylicencia-szerződést köt a védjegyjogosulttal
e) a termék gyártója teljesíti a védjegylicencia-szerződésben foglalt kötelezettségeit
B) Szolgáltatások tekintetében
a) a szolgáltatás kidolgozása, illetve tesztelése az SZTE-vel közalkalmazotti, munka- vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, az SZTE intézményi keretein belül,
illetve az SZTE-vel együttműködésben folyó tudományos kutatásban, oktatásban részt
vevő személyek közreműködésével az SZTE-vel kötött szerződésen alapulva történt; az
SZTE kutató közreműködésével kidolgozott szolgáltatásnak minősül különösen az SZTE
által/közreműködésével kifejlesztett szellemi tulajdonon/know-how-n alapuló, valamint az
SZTE kutatói szakértelmének igénybevételével kidolgozott szolgáltatás
b) a szolgáltatást nyújtó a mindenkori vonatkozó és hatályos magyar jogszabályoknak
megfelelően teljesíti adófizetési kötelezettségeit
c) a szolgáltatás megfelelő minősítést kap a minősítési és tanúsítási eljárásban
d) a szolgáltatást nyújtó védjegylicencia-szerződést köt a védjegyjogosulttal
e) a szolgáltatást nyújtó teljesíti a védjegylicencia-szerződésben foglalt kötelezettségeit
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III. A MINŐSÉGTANÚSÍTÁS SZABÁLYAI
1.§ (1) A minőségtanúsítási eljárást a védjegyjogosult által megbízott Védjegybizottság végzi
a védjegyjogosult által elfogadott, mindenkor hatályos minősítési és tanúsítási szabályzat
alapján.
(2) A Védjegybizottság a minősítési eljárás során figyelembe veszi a terméknek a piacon
betöltött szerepét, a hasonló termékekhez mért értékét, színvonalát, továbbá az Egyetem jó
hírnevére gyakorolt hatását, azzal, hogy a tanúsító védjegyek használata azon magas
minőségű termékek esetében lehetséges, melyeknek a piacon megtalálható hasonló
termékektől való pozitív megkülönböztetése indokolt.
(3) Védjegybizottságként az Egyetem Innovációs Bizottsága, vagy az Egyetem Innovációs
Bizottsága elnökének döntése alapján az érintett Kar, Intézet, vagy Kutatóközpont
vezetőjéből, továbbá - amennyiben indokolt - a téma független szakértőjéből álló bizottság jár
el.
2.§ (1) A tanúsítási eljárás a jelentkező írásbeli kérelme alapján, a minősítési feltételek
teljesítését igazoló dokumentumoknak az SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság
(továbbiakban: Igazgatóság) részére postai úton és az aláírt szkennelt példány inno@rekt.uszeged.hu e-mail címre való megküldésével történő hiánytalan benyújtásával indul.
(2) A kérelem formai ellenőrzése az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. Amennyiben a kérelem
nem felel meg a formai követelményeknek, az Igazgatóság 5 munkanapos határidővel felhívja
a pályázót a dokumentáció javítására, illetve pótlására.
(3) A formai ellenőrzést követően az Igazgatóság továbbítja a kérelmet a Védjegybizottság
számára, ezzel egyidejűleg értesíti a pályázót ennek tényéről. Amennyiben a
Védjegybizottság valamely tagja és a pályázó tekintetében összeférhetetlenség áll fenn, úgy
azt az összeférhetetlenségi ok megjelölésével a Védjegybizottság tagja a kérelem
kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül köteles jelezni.
3.§ A tanúsítvány a felek szerződéses megállapodása szerinti időtartamra, max. 5 évre
vonatkozik, és a szerződésben megállapított időtartam elteltével felülvizsgálatra kerül.
IV. A TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS
4.§ (1) A Védjegybizottság megvizsgálja, hogy a pályázó terméke/szolgáltatása megfelel-e a
jelen szabályzatban foglalt követelményeknek. Az ellenőrzés kiterjed különösen a
termék/szolgáltatás eredetére, minőségére, külső megjelenésére, valamint az SZTE kutatóinak
közreműködésére. A Bizottság a vizsgálat lefolytatását követően hozza meg döntését.
5.§ A döntésről – annak részletes indokolásával – az Igazgatóság írásban értesíti a pályázót. A
döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
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V. A VÉDJEGYHASZNÁLAT FELTÉTELEI

V.1. A védjegyhasználati szerződés
6.§ Amennyiben a Védjegybizottság a kérelmet elfogadta, a védjegyjogosult a döntéstől
számított 30 napon belül védjegyhasználati szerződést köt a pályázóval A védjegyek és a
földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény IV. fejezete alapján.
7.§ A védjegyhasználat alapja a használati szerződés megkötése. A védjegy használója
(Licenciavevő) csak a védjegyhasználati szerződésben meghatározott feltételekkel, a
szerződés hatálya alatt jogosult a védjegyet használni.
8.§ (1) A védjegyjogosult (mint Licenciaadó) nem kizárólagos használati jogot biztosít
Licenciavevő számára a tanúsító védjegy hasznosítására a szerződésben meghatározott
áruosztályokban.
(2) A szerződés értelmében Licenciavevő jogosult a védjegyet a Licenciaadóval előzetesen
egyeztetett, a Licenciaadó által elfogadott módon felhasználni termékei/szolgáltatásai
megkülönböztetése érdekében.
(3) A védjegyhasználati jog ellenértéke termékenként/szolgáltatásonként 500.000 Ft +
ÁFA/év, amelyet Licenciavevő évente egyszer a Licenciaadó által kibocsátott számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.
(4) A védjegyhasználati jog ellenértéke az Egyetem Innovációs Alapja javára kerül
elszámolásra.
(5) Amennyiben a kérelmező kutatás-fejlesztésre irányuló jogviszonyban áll az SZTE-vel,
úgy a szerződés ellenértékébe a felek megállapodása alapján belefoglalható a védjegy
ellenértéke.
(6) A Védjegyjogosult fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a védjegyhasználati jog
ellenértékét indokolt esetben - így különösen az Egyetemmel licenciaszerződéssel rendelkező,
hasznosító vállalkozások esetében - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő összegben állapítsa
meg.
9.§ (1) Licenciaadó köteles a védjegyhasználatra vonatkozó dokumentáció egy példányát a
szerződés megkötése után átadni Licenciavevő részére. A dokumentáció magában foglalja a
védjegy ábrás levonatát, valamint a védjegyhasználati szerződés egy eredeti példányát.
(2) Licenciaadó szavatol azért, hogy a védjegy használatának nincs akadálya, valamint hogy a
védjegyre vonatkozó iparjogvédelmi jogok fennállnak a szerződés hatálya alatt.
10.§ Licenciavevő köteles a védjegyhasználattal összefüggésben tudomására jutott
valamennyi információt bizalmasan kezelni. Licenciavevő felelősséggel tartozik mindazon
jogi és magánszemélyek magatartásáért, akik tevékenységéért jogszabályi előírás,
megállapodás vagy bármely más kötelezettségvállalás alapján felel. A titoktartási
kötelezettség Licenciavevőt időbeli korlátozás nélkül terheli.
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V.2. A védjegyhasználat ellenőrzése
11.§ A védjegyhasználat jogszerűségét Licenciaadó a termékkel/szolgáltatással összefüggésbe
hozható kutató, kutatócsoport útján ellenőrzi. Az ellenőrzés során Licenciavevő köteles
Licenciadóval együttműködni, a védjegy használatával kapcsolatos információkat,
igazolásokat és okiratokat átadni.
12.§ (1) Az ellenőrzés lefolytatásáról jegyzőkönyv készül, amelynek hitelességét a
Védjegybizottság ellenőrzi, amennyiben azzal egyetért Licenciaadó aláírásával és pecsétjével
igazolja. Licenciaadó köteles a jegyzőkönyv másolatát megküldeni Licenciavevő részére.
(2) Amennyiben Licenciavevő nem ért egyet a jegyzőkönyvben foglaltakkal, annak
kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kifogással élhet.
13.§ (1) Amennyiben az ellenőrzés során Licenciaadó nem szabályszerű védjegyhasználatot
állapít meg, 15 munkanapos határidő tűzésével felszólítja Licenciavevőt annak orvoslására.
(2) A határidő leteltét követően Licenciaadó utóellenőrzést tart, amelynek költségét
Licenciavevő viseli.
(3) Amennyiben az utóellenőrzés során Licenciaadó megállapítja, hogy Licenciavevő nem
orvosolta az ellenőrzés során feltárt nem szabályszerű védjegyhasználatot, súlyos
szerződésszegésre hivatkozva elállhat a szerződéstől, emellett a védjegyhasználat jogát a
Védjegybizottság előterjesztése alapján a Dékáni Kollégium visszavonja és a
licenciaszerződést felmondja.
V.3. Jogosulatlan védjegyhasználat
14.§ Jogosulatlan védjegyhasználatnak minősül, ha valaki a védjegyeket
i) jogosultság megszerzése nélkül;
ii) védjegyhasználati szerződés megkötése nélkül;
iii) a védjegyhasználati jog visszavonását követően;
iv) olyan termék/szolgáltatás vonatkozásában használja, amely nem felel meg a jelen
szabályzatban foglalt követelményeknek.
15.§ (1) Jogosulatlan védjegyhasználat esetén a védjegyjogosult A védjegyek és a földrajzi
árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 27.§-ának rendelkezései szerint jár el.
(2) A védjegyjogosult a jogosulatlan védjegyhasználóval szemben a következő polgári jogi
igényeket támaszthatja:
a) követelheti a védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását;
b) követelheti a védjegybitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények
abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől;
c) 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;
d) 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 (nyilvánosságra hozatalon kell érteni különösen az
országos napilapban, illetve az internet útján történő közzétételt);
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e) követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését;
f) 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.
(3) a védjegyjogosult a meghatározott polgári jogi igényét azzal a személlyel szemben is
támaszthatja, akinek szolgáltatásait a bitorlás elkövetéséhez igénybe vették.

VI. NYILVÁNTARTÁS
16.§ A védjegyhasználat engedélyezéséről, a védjegyhasználati kérelem elutasításáról és a
védjegyhasználati jog visszavonásáról a védjegyjogosult nyilvántartást vezet.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17.§ Jelen szabályzatot a Szegedi Tudományegyetem alakította ki.
18.§ Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a védjegyek és a földrajzi árujelzők
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és az egyéb vonatkozó és hatályos magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
19.§ Jelen szabályzatot a Szenátus 2017. év november hó 27. napján tartott ülésén, a SZ-32III/2017/2018. (XI. 27.) számú határozatával elfogadta. Jelen szabályzat szenátusdöntéssel
egyidejűleg lép hatályba.

Kelt: Szegeden, 2017. év november hó 27. napján

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
Mellékletek:
1. kérelem-minta
2. védjegyhasználati szerződés – minta
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1.sz. melléklet

Védjegyhasználati kérelem

Kérelmező neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében:
Termékek/szolgáltatások megnevezése, amelyekre a védjegyhasználati jogot kérelmező
kérelmezi:
……………………
……………………
…………………...
Együttműködés rövid összefoglalása a
Szegedi Tudományegyetemmel a kutatásfejlesztés és innováció területén (különös
tekintettel a közösen megvalósított ipari
projektekre, megbízási, illetve vállalkozási
jogviszonyra):
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2.sz. melléklet

VÉDJEGYHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
Szegedi Tudományegyetem
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 15329815-2-06
ÁHT azonosító: 230265
Statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06
Számlavezető hitelintézet: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000
Képviseletében: Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor és Dr. Fendler Judit, kancellár
mint a védjegyoltalom jogosultja (továbbiakban: Licenciaadó),
másrészről
………………………………
Székhely:
Adószám/adóazonosító:
Cégjegyzékszám:
Képviselő:
mint védjegyhasználó (továbbiakban: Licenciavevő)
között (továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
szerint:

Preambulum
Licenciaadó kizárólagos és elsőbbségi jogtulajdonosa a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal
(továbbiakban: SZTNH) ………………………… napján a ………….. lajstromszámmal
bejelentett „……………………….” ábrás/szóvédjegy, mint lajstromozásra bejelentett
védjegynek (továbbiakban: védjegy).
Licenciavevő ………………. napján a védjegy használatára vonatkozó kérelmet nyújtott be,
amely kérelmet a Licenciaadó által a Szegedi Tudományegyetem Tanúsító Védjegy
Szabályzatának 1.§ (3) bekezdése alapján felállított Védjegybizottság ……………….. napján
…………………….. számú határozatával elfogadott.
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1. A szerződés tárgya
1.1. Licenciaadó a „………….” tanúsító védjegy tekintetében Licenciavevő számára nem
kizárólagos, …………….. időtartamra szóló, de legkésőbb a Licenciaadó védjegyoltalmi
jogának fennállásáig használati jogot enged, amelynek fejében Licenciavevő a jelen
szerződésben rögzített díjfizetésre vállal kötelezettséget.
1.2. Licenciavevő
a
védjegyhasználati
jogának
gyakorlására
a
következő
termékek/szolgáltatások tekintetében jogosult:
Termék/szolgáltatás megnevezése

Áruosztály szerinti besorolása

1.3. A szerződés értelmében Licenciavevő jogosult a védjegyet a Licenciaadó által elfogadott
módon felhasználni termékei/szolgáltatásai megkülönböztetése érdekében.
1.4. Lincenciaadó kijelenti, hogy a védjegy kizárólagos jogosultja, és azzal szabadon
rendelkezik.
2. Felek jogai és kötelezettségei
2.1. A védjegyhasználati jog ellenértéke termékenként/szolgáltatásonként x Ft, amelyet
Licenciavevő évente egyszer a Licenciaadó által kibocsátott számla kézhezvételétől
számított 30 napon belül köteles megfizetni. Amennyiben Licenciavevő a
védjegyhasználati díj megfizetésével késedelembe esik, vele szemben a Polgári
Törvénykönyv késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezései alkalmazhatóak.
2.2. Licenciaadó köteles a védjegyhasználatra vonatkozó dokumentáció egy példányát a
szerződés megkötése után átadni Licenciavevő részére. A dokumentáció magában
foglalja a védjegy ábrás levonatát, valamint a védjegyhasználati szerződés egy eredeti
példányát.
2.3. Licenciaadó szavatol azért, hogy a védjegyhasználatának nincs jogi akadálya, valamint
hogy a védjegyre vonatkozó iparjogvédelmi jogok fennállnak a szerződés hatálya alatt.
2.4. Licenciavevő köteles a védjegyhasználattal összefüggésben tudomására jutott
valamennyi információt bizalmasan kezelni. Licenciavevő felelősséggel tartozik
mindazon jogi és magánszemélyek magatartásáért, akik tevékenységéért jogszabályi
előírás, megállapodás vagy bármely más kötelezettségvállalás alapján felel. A titoktartási
kötelezettség Licenciavevőt időbeli korlátozás nélkül terheli.
2.5. Felek a jelen szerződésben foglalt jogaikat és kötelezettségeiket kötelesek jóhiszeműen
gyakorolni, a másik felet minden, a szerződés teljesítését érintő kérdésben haladéktalanul
írásban értesíteni, - kötelesek valamennyi, a szerződés tartamával és tartalmával
összefüggő nyilatkozataikat egymással írásban közölni.
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2.6.Ha licenciavevőnek tudomására jut, hogy harmadik személy a tanúsító védjegyet jogsértő
módon használja, beleértve hasonló védjegy használatát is, erről a licenciaadót írásban
haladéktalanul tájékoztatni köteles.

3. A Védjegyhasználat ellenőrzése
3.1. Licenciavevő tudomásul veszi, hogy Licenciaadó jelen szerződés fennállása alatt
ellenőrizheti a használati jog gyakorlását, a védjeggyel megjelölt termékek/szolgáltatások
körét és minőségét.
A védjegyhasználat jogszerűségét
Licenciaadó
a
termékkel/szolgáltatással összefüggésbe hozható kutató, kutatócsoport útján ellenőrzi. Az
ellenőrzés során Licenciavevő köteles Licenciaadóval együttműködni, a védjegy
használatával kapcsolatos információkat, igazolásokat és okiratokat átadni.
3.2. Az ellenőrzés lefolytatásáról jegyzőkönyv készül, amelynek hitelességét Licenciaadó
aláírásával és pecsétjével igazolja. Licenciaadó köteles a jegyzőkönyv másolatát
megküldeni Licenciavevő részére. Amennyiben Licenciavevő nem ért egyet a
jegyzőkönyvben foglaltakkal, annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül
kifogással élhet.
3.3. Amennyiben az ellenőrzés során Licenciaadó nem szabályszerű védjegyhasználatot
állapít meg, 15 munkanapos határidő tűzésével felszólítja Licenciavevőt annak
orvoslására. A határidő leteltét követően Licenciaadó utóellenőrzést tart, amelynek
költségét Licenciavevő viseli.
3.4. A nem megfelelő joggyakorlás a szerződés azonnali hatályú felmondását, a használati jog
megszűnését vonhatja maga után azzal, hogy a védjegyhasználat érintett évre már
megfizetett ellenértékének visszaszolgáltatására Licenciaadó nem köteles.

4. Szerződés megszűnése
4.1. Jelen szerződés megszűnéséhez az alábbi körülmények vezetnek:
a) Licenciaadó a szerződést szerződésszegés esetén írásban azonnali hatállyal felmondja.
Szerződésszegésnek minősül a szerződésben, a „Szegedi Tudományegyetem Tanúsító
Védjegy Szabályzatában foglaltak be nem tartása, a Licenciaadó megtévesztése, a
minőségi feltételeknek való meg nem felelés, vagy egyéb olyan körülmény, amely a
szerződés tárgyát képező védjegy általános társadalmi megítélését hátrányosan
befolyásolja.
b) A védjegyoltalom esetleges megszűnésével jelen felhasználási szerződés is
megszűnik. Az oltalom megszűnéséről a Licenciaadó köteles értesíteni a
Licenciavevőt.
c) Licenciavevő a szerződést három hónapos felmondási idővel, írásban, indokolással
szüntetheti meg.
4.2. Licenciavevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnését vagy felmondását követően
a védjegyet a határnapot követően semmilyen formában nem használhatja.
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5. Vegyes rendelkezések
5.1.Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.
5.2. Jelen szerződés módosítása és megszüntetése kizárólag írásban érvényes.
5.3. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a „Szegedi Tudományegyetem Tanúsító
Védjegy Szabályzatában” foglaltak (Elérhető a www.u-szeged.hu/szabalyzatok menüpont
alatt), a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó hatályos magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
5.4. Felek a vitás kérdések békés rendezésére törekednek. Amennyiben ez nem vezet
eredményre, bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével keletkezik, Felek hatáskörtől
függően alávetik magukat a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék
kizárólagos illetékességének.
5.5. Jelen szerződés …. számozott oldalból áll, és 4 eredeti példányban került aláírásra.
Jelen szerződést a szerződő Felek elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.
Kelt.: …………………………
Licencaadó részéről:

Licenciavevő részéről:

…………………………...
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

………………………...
Dr. Fendler Judit
kancellár

…………………………..
Prof. Dr. Kemény Lajos
tud. és inn. rektorhelyettes
Szakmai ellenjegyző

…………………………..
Dr. Fekete Katalin
JIHF jogi irodavezető
Jogi ellenjegyző

…………………………….
név
tisztség

…………………………..
Zsirosné Tácsi Ildikó
gazdasági főigazgató
Pénzügyi ellenjegyző
Szegedi Tudományegyetem
P. H.

………………………….
P. H.
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