3. számú melléklet
VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM
KÉZMŰVES TERMÉKRE
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 (A MEGFELELŐT KÉRJÜK
MEGJELÖLNI):

 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.
3. VÉDJEGYHASZNÁLÓ / KÉRELMEZŐ RÉSZLETES BEMUTATÁSA
(Mióta foglalkozik kézműves mesterséggel? Milyen tárgyakat készít, milyen alapanyagból, milyen
technikával? Rendelkezik-e minősítéssel, díjakkal, kitüntetésekkel?)
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4. A TERMÉK(EK) MEGNEVEZÉSE, FELSOROLÁSA
(A termékek részletes bemutatására a „Kiegészítő termék adatlap” szolgál. Több, egymástól eltérő
jellemzővel rendelkező, illetve eltérő technológiával előállított termék esetén külön-külön termék
adatlapot kell kitölteni!)

5. TERMÉKJELLEMZŐK A KÉZMŰVES TEVÉKENYSÉG SORÁN
(Kérjük, jelölje [X] a terméke szempontjából releváns jellemzőket. Minimum tízet kell megjelölni!)

 A termék a régióra jellemző hagyományos használati/ajándék/dísz tárgyai közé
tartozik.
 A termék a régióra jellemző mai használati/ajándék/dísz tárgyai közé tartozik.
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 A termék a régió jellegzetes hagyományait felhasználva, napjaink igényeihez igazodóan
új funkciót tölt be.
 A termék a mai kor emberének mindennapi életében is használható.
 A termék megjelenésében érvényesül a táji jelleg.
 A termék hagyományos technikával, hagyományos eszközökkel készül.
 A termék a helyi hagyományokhoz kapcsolódik, éspedig:

 A termék az adott tájegységre jellemző hagyományos előállítási és feldolgozási
eljáráshoz kapcsolódik, éspedig:

 Természetes alapanyagokból (a termék 100%-ban természetes, azaz nem
mesterségesen előállított alapanyagok felhasználásával) készül.
 A termék festése természetes módon történik.
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 A termék alapanyaga olyan állati, vagy növényi származékot tartalmaz, melynek
begyűjtése, felhasználása nem jár(t) természetkárosítással.
 A termék előállítása nem jár természet- és környezetkárosítással, jelentős károsanyagkibocsátással.
 Hagyományos, népi kézműves mester terméke.
 A terméket hazai szakmai zsűri korábban már minősítette, rendelkezik a Hagyományok
Háza Népi Iparművészeti Osztálya által kiadott zsűri számmal. Ha igen, kérjük, adja
meg:

 A termék helyi, alapanyagból készül.
 A termék magyar alapanyagból készül.
 Egyéb előnyös tulajdonság:
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6. JELLEMZŐK A TERMÉK KÖRNYEZETKÍMÉLŐ CSOMAGOLÁSÁRÓL
(Több válasz is megjelölhető)
 A terméknek nincs csomagolása.
 A termék csomagolása nem szennyezi a környezetet.
 A termék csomagolása újrahasználható.
 A csomagoló anyagok elsősorban újrahasznosított, újrahasznosítható vagy biológiailag
lebomló anyagok.
 A termék csomagolása visszaváltható.
 Egyéb:

7. A TERMÉK(EK) RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA
(Milyen időszakonként, milyen rendszerességgel és mennyit tud előállítani az adott kézműves
termékből kereskedelmi színvonalon?)
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8. MINŐSÉGI NYILATKOZAT
A védjegyet olyan termékeken kívánom feltüntetni, melyek a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság működési területén lévő védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy
ezen külterületekhez tartozó településeken állítanak elő. (A védjegyhasználatra jogosult
települések listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.). Az alapanyag helyben, illetve
amennyiben ez nem lehetséges, magyarországi forrásból kerül beszerzésre.
Az alapanyagok származási helye:

Az alapanyagok forgalmazója:

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

...........................................................................
Kérelmező

Mellékletek:


Fényképek



Elismerések, díjak, oklevelek másolatai



Engedélyek (működési, hatósági, gyűjtési, előállítási, forgalmazási) másolatai



Kiegészítő termék adatlap: …..db
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KIEGÉSZÍTŐ TERMÉK ADATLAP
A TERMÉK(EK) FELSOROLÁSA ÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA, AZ ELŐÁLLÍTÁS MÓDJÁNAK BEMUTATÁSA (TECHNOLÓGIAI
ISMERTETÉS KIEMELVE A HELYI HAGYOMÁNYOKAT)

(Több, egymástól eltérő jellemzővel rendelkező, illetve eltérő technológiával előállított termék esetén külön-külön
termék adatlapot kell kitölteni és benyújtani!)

Kérelmező neve: ………………….…………………………………………………………………………………………………
Termék neve: ..………………………………………………………………………………………………………………………
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