3. számú melléklet
VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM
SZOLGÁLTATÁSOKRA
Jelen nyilatkozat alapján a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom,
Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult „Duna–Ipoly nemzeti parki termék” elnevezésű tanúsító
védjegyének használati engedélyét kérelmezem a kapcsolódó védjegyszabályzat alapján.
Önként, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában, a valóságnak megfelelően nyilatkozom a
védjegyhasználattal érintett termékek minőségi és egyéb jellemzőiről, az alábbiak szerint:
1. VÉDJEGYHASZNÁLÓ/KÉRELMEZŐ ADATAI
Név / Cégnév:
Lakcím / Székhely:
Anyja neve1:
Cégjegyzékszám / Vállalkozói igazolvány
száma:
Adószám / Adóazonosító:
Termelői regisztrációs szám:
Képviselő neve, beosztása2:
Gazdálkodás / Szolgáltatás címe(i):
Postázási cím, ha eltér a lakcímtől:
Telefonszám(ok):
E-mail cím:
Weboldal:
Facebook, Twitter, Instagram, Blog vagy
más közösségi média linkek:
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Kizárólag természetes személy kérelmező esetén kell kitölteni.
Kizárólag gazdálkodó szervezet esetén kell kitölteni.
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2. A VÉDJEGY HASZNÁLATÁRA AZ ALÁBBI SZEMÉLYEK VAGY SZERVEZETEK JOGOSULTAK
(Kérjük, jelölje [X] a terméke szempontjából releváns jellemzőket!)

 helyi gazdálkodó: a 2. számú mellékletben meghatározott területen életvitelszerűen
jelen lévő gazdálkodó, mezőgazdasági egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő;
helyi életvitelű, gazdálkodást folytató magánszemély; valamint helyi életvitelű
magánszemélyek többségi tulajdonában lévő, jogi személyiséggel bíró mezőgazdasági
főtevékenységű gazdasági társaság;
 helyi társadalmi (civil) szervezet: a 2. számú mellékletben meghatározott területen
bejegyzett székhellyel rendelkező társadalmi (civil) szervezet;
 helyi egyéni vállalkozó: a 2. számú mellékletben meghatározott területen székhellyel
vagy telephellyel rendelkező, helyi életvitelű egyéni vállalkozó;
 helyi vállalkozás: a 2. számú mellékletben meghatározott területen székhellyel vagy
telephellyel rendelkező, jogi személyiséggel bíró gazdasági társaság;
 helyi természetes személy: a 2. számú mellékletben meghatározott területen állandó
lakás céljára alkalmas lakóépületben bejelentett lakcímmel rendelkező és/vagy az a
pontban meghatározott területen életvitelszerűen lakó személy.
Nyilatkozom továbbá az általam képviselt szervezetről, vagy (ha értelmezhető) egyéni
vállalkozóról, magánszemélyről, hogy
 nem áll felszámolási-, végelszámolási vagy csődeljárás alatt;
 nincs 60 napnál régebben lejárt köztartozása;
 a benyújtás határidejét megelőző 5 évben nem keletkezett ellene jogerős hatósági
vagy bírósági elmarasztaló határozat természet- vagy környezetkárosítás, illetve a
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt;
 nem

állapították

meg

felelősségét

jogerősen

szabálysértési

eljárásban

természetvédelmi szabálysértés elkövetése miatt a pályázat benyújtási határidejét
megelőző 2 évben;
 nem szabtak ki vele szemben bírságot jogerősen természetvédelmi, környezetvédelmi,
állategészségügyi vagy élelmiszerlánc biztonsági a pályázat benyújtási határidejét
megelőző 2 évben;
2

 tevékenységei megfelelnek a hazai és európai uniós normáknak, szabályoknak, és az
illeszkednek a fenntartható fejlődés elvéhez;
3. VÉDJEGYHASZNÁLÓ / KÉRELMEZŐ RÉSZLETES BEMUTATÁSA
(Mióta foglalkozik az adott szolgáltatással? Rendelkezik-e minősítéssel, díjakkal?)

4. A SZÁLLÁSHELY / SZOLGÁLTATÁSOK

MEGNEVEZÉSE, FELSOROLÁSA

(Több, egymástól eltérő jellemzővel rendelkező szolgáltatás részletes bemutatására külön-külön kell a
„Kiegészítő termék adatlapot” kitölteni.)
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5.

VÁLASZTHATÓ TERMÉKJELLEMZŐK A SZÁLLÁSSZOLGÁLTATÁS SORÁN

(Jelölje [X] a terméke szempontjából releváns jellemzőket. Minimum tízet kell megjelölni.)

 Minősített falusi turizmus szálláshely.
 A szolgáltatás a térségre jellemző hagyományos építészeti stílusú épületben történik.
 A szálláshely környezetében is hagyományos stílusú építmények találhatók.
 A szálláshelyen megújuló energiaforrást is használnak.
 A szálláshelyen saját háziállatot tartanak és/vagy a háztáji növénytermesztés
bemutatható.
 A szálláshelyen falusi vendégasztal szolgáltatás igénybe vehető.
 A szálláshely üzemeltetője saját helyi termékkel rendelkezik.
 A szálláshely üzemeltetője saját szervezésű ökoturisztikai programot tud biztosítani.
 A szálláshely üzemeltetője saját szervezésű kézműves programot tud biztosítani.
 A szálláshely madárbarát kerttel rendelkezik.
 A szálláshely üzemeltetője tagja térségi turisztikai szervezetnek.
 A szálláshely rendelkezik valamilyen „zöld szálláshely” minősítéssel.
 A szálláshely működése részben/egészben környezetbarát módon történik.
Ha igen, milyen? …………………………………………………………………………
 A szálláshely építése környezetbarát építőanyagokkal történt.
Ha igen, milyenek? ………………………………………………………………………
 A szálláshelyen vannak telepített energia- vagy a víztakarékos eszközök.
Ha igen, milyenek? ……………………………………………………………………….
 A szálláshely akadálymentes / kerekesszékkel elérhető (aláhúzandó).
 Családbarát, kisgyermekes családok számára is megfelelő szolgáltatást nyújt.

4

5.

VÁLASZTHATÓ TERMÉKJELLEMZŐK AZ ÖKOTURISZTIKAI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI SZOLGÁLTATÁS SORÁN

(Jelölje [X] a szolgáltatás szempontjából releváns jellemzőket. Minimum kettőt kell megjelölni!)

 Állandó és/vagy időszakos természetismereti kiállítással rendelkezik.
 Természetvédelmi tematikájú könyvtárral rendelkezik.
 Környezeti nevelési szolgáltatást (pl. erdei iskolai modul, természetismereti
programelem) nyújt.
 Ökoturisztikai szolgáltatást nyújt (szakvezetés, túravezetés, gyalogos-, kenu-, kerékpár
túrák szervezése, stb.)
 Szolgáltatása kifejezetten természetvédelmi és környezettudatos szemlélettel valósul
meg (pl. közlekedés szervezés, hulladék csökkentés, műanyag használatának
minimalizálása, természetvédelmi szemléletformálás, csoport létszám korlátozás).
 Helyismereti-,

természetismereti

bemutatóhely

(pl.

földtani-

történelmi

bemutatóhelyek, arborétumok, tájház, stb.) üzemeltetése.
 Tanösvény vagy olyan egyéb tematikus útvonal, mely az adott terület természeti- és
kulturális örökségeit mutatja be informatív állomáshelyek, kiadványok, táblák, digitális
eszközök használatával.
 Vadon élő állatok megfigyelést biztosító ponttal rendelkezik.
 Őshonos háziállatfajtákat mutat be.
 Kenu vagy kerékpár kölcsönzési lehetőséggel rendelkezik.
 Családbarát, kisgyermekes családok számára is megfelelő.

5

6. MINŐSÉGI NYILATKOZAT
A védjegyet olyan szolgáltatásokhoz kívánom használni, melyek a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság működési területén lévő védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy
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ezen külterületekhez tartozó településen valósulnak meg . (A védjegyhasználatra jogosult
települések listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.).
A szolgáltatás helye:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………

7. NYILATKOZAT RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSRÓL
Kijelentem, hogy pályázat bírálati időszakában (2022. május 4 - 29.) a NPT bizottság tagjai
számára biztosítom a szolgáltatásom részletes helyszíni bemutatását.
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Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt (helyszín, dátum): ....................................................

........................................................................
Kérelmező
Mellékletek:


Fényképek



Elismerések, minősítések, díjak, oklevelek másolatai



Engedélyek (működési, hatósági) másolatai



Kiegészítő termék adatlap: ….. db
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KIEGÉSZÍTŐ TERMÉK ADATLAP
A

SZOLGÁLTATÁS

RÉSZLETES

LEÍRÁSA,

ISMERTETÉSE,

KIEMELVE

A

HELYI

HAGYOMÁNYOKAT,

TERMÉSZETVÉDELMET, ÖKOTURISZTIKAI JELLEMZŐKET

(Több, egymástól eltérő jellemzővel rendelkező szolgáltatás esetén külön-külön kell a termék adatlapot kitölteni!)

Kérelmező neve: ………………….………………………………………………………………………………………………..
Szolgáltatás neve: ..……………………………………………………………………………………………………………….
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