Tanúsító védjegy használati szabályzat
A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY (székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 13., ügyvezetője: Vég Katalin), mint a
„SEGÍTŐ VÁSÁRLÁS” tanúsító védjegy tulajdonosa, a védjegy használatát a védjegyek és földrajzi árujelzők
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 101. §-a alapján a következőképp szabályozza:

I.

A tanúsító védjegy által tanúsítani kívánt tartalom:
Aki e védjeggyel jelölt árut vagy szolgáltatást választja, garantáltan megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatását támogatja azáltal, hogy az áru vagy szolgáltatás megváltozott
munkaképességű munkavállalók közreműködésével jött létre.

II.

A védjegy használatának feltételei:
1. A védjegy használója az lehet, aki a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012.(XI.16) Korm. rendelet
alapján akkreditált szervezet, és a 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján védett
munkahelynek minősül, azaz a foglalkoztatottak legalább 30 %-a a Mmtv. 22. §-a (2011. évi CXCI.
törvény) szerinti megváltozott munkaképességű személy; vagy a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/B. § alapján fejlesztő foglalkoztatónak minősül.
2. A védjegyet legalább 30 %-ban megváltozott munkaképességű munkavállalók, fejlesztő
foglalkoztatás esetén fogyatékos, hajléktalan, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg személy
közreműködésével létrejövő termék vagy szolgáltatás esetében alkalmazhatják;
3. A védjegyhasználó a Salva Vita Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) engedélyével és érvényes
regisztrációs számmal rendelkezik.

III.

A védjegyhasználat engedélyezésének folyamata:
1. A védjegyhasználat iránti kérelmet, az akkreditációs tanúsítvány vagy a szociális foglalkoztatás
engedélyezéséről szóló tanúsítvány másolatát, a Szabályzat elfogadásáról és az II/1 és II/2. feltételek
teljesüléséről szóló nyilatkozatot, azon belül az árujegyzéket írásban kell benyújtani az Alapítványhoz,
1073 Budapest, Erzsébet körút 13. címre.
2. A kérelem megalapozottságát a Salva Vita Alapítvány a beérkezéstől számított 15 napon belül
ellenőrzi, szükség esetén, 8 napon belüli hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.
3. Amennyiben a kérelmezőnek a védjegy jogosulatlan használata miatt 30 napnál régebben fennálló
vitája van az Alapítvánnyal, a kérelmet az Alapítvány ügyvezetője elutasítja.
4. A védjegyhasználati feltételek teljesülése esetén az Alapítvány ügyvezetője a védjegyhasználati
engedélyt aláírja.
5. Az aláírás megtörténtével az Alapítvány ügyvezetője az engedélyhez három évre érvényes regisztrációs
számot csatol, és megküldi azt a kérelmezőnek.
6. Az Alapítvány az engedéllyel rendelkező védjegyhasználó regisztrációs számát, nevét és árujegyzékét
közzéteszi a www.segitovasarlas.hu című honlapján vezetett, nyilvánosan lekérdezhető adatbázisában.
7. Az Alapítvány az együttműködés során tudomására jutott egyéb adatokat titkosan kezeli.
8. Amennyiben a kérelem a hiánypótlási felszólítás ellenére sem kielégítő, vagy megalapozottsága
kérdéses, illetve az eljárás során valamilyen jogszabályba ütköző akadály merül fel, a kérelmet az
Alapítvány indoklással elutasítja.
9. Az engedélyezést akadályozó feltételek kedvező változása után a kérelem ismételten benyújtható.
10. A védjegyhasználatra vonatkozó engedélyt a lejártát követően meg kell újítani az Alapítványhoz
benyújtott kérelemmel, amelyhez az előző időszakra vonatkozó beszámolót és szükség szerint,
frissített árujegyzéket kell mellékelni.

IV.

A tanúsító védjegy használata:
1. A védjegy használója az engedélyben megjelölt időponttól kezdődően három évig jogosult a tanúsító
védjegy használatára.
2. A védjegy használója a megjelölést csak azokon, a legalább 30%-ban megváltozott munkaképességű
munkavállalók közreműködésével létrejött termékeire vagy szolgáltatásaira alkalmazhatja, amelyek az
engedélye árujegyzékében szerepelnek.
3. A tanúsító védjegy logójának feltüntetése mellett a www.segitovasarlas.hu szöveg és az Alapítványtól
kapott regisztrációs szám olvasható nagyságban szerepeltetése - az arculati kézikönyvnek megfelelően
- kötelező.
4. A tanúsító védjeggyel jelölt áruknak és szolgáltatásoknak rendelkezniük kell a kategóriájukra jellemző
minden egyéb minőségi jellemzővel és hatósági engedéllyel.
5. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a védjegy népszerűsítéséhez kapcsolódó rendezvényekre – az
elérhető helyek és a rendezvény profilja függvényében – kiválassza a meghívott szervezeteket.
6. A Segítő Vásárlás program „Design Randi” elnevezésű termékfejlesztési projektje keretében létrejött új
termékeken a projektben résztvevő szervezetek - szakmai zsűriztetés után - a „Segítő Vásárlás Design”
megkülönböztető logót használhatják.

V.

A védjegyhasználat ellenőrzése:
1.

Az Alapítvány által működtetett, interneten keresztül nyilvánosan elérhető adatbázis segítségével, a
logó mellett feltüntetett regisztrációs szám alapján bárki ellenőrizheti, hogy az adott terméket gyártó
vagy szolgáltatást nyújtó szervezet a védjegy használatára jogosult.

2. Az Alapítvány, a védjegyhasználatot monitorozás során ellenőrzi, valamint az Alapítvány munkatársai
vagy meghatalmazottjai jogosultak az egyes termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan egyéb
eseti ellenőrzési tevékenységekre (piac-monitorozás, próba-vásárlás, helyszíni látogatás a gyártás,
vagy szolgáltatás telephelyein, vonatkozó iratokba való betekintés).
3. Jogosulatlan vagy hibás használat esetén, az Alapítvány 15 napos határidejű felhívást küld.
4. Ha a védjegy használója határidőre nem teljesíti a felhívásban foglaltakat, az Alapítvány ügyvezetője a
védjegyhasználati engedélyt visszavonja, a regisztrációs számot érvényteleníti, amit a nyilvános
adatbázisban közzé kell tenni.
5. A rendeltetésszerű használatot akadályozó feltételek kedvező változása után a használati kérelem
ismételten benyújtható.

VI.

Fellépés jogosulatlan használat esetén:
1. Az Alapítvány jogosult minden, a logójával jelölt termék vagy szolgáltatás ellenőrzésére.
2. Amennyiben jogosulatlan használat jut az Alapítvány tudomására, megkeresi és figyelmezteti a
használót a jogosulatlan használatra, tájékoztatja az engedély feltételeiről és kezdeményezi a jogvita
békés rendezését.
3. Ha a jogosulatlan használatot 30 nap alatt nem sikerül békésen rendezni, az Alapítvány honlapján
tájékoztatja a fogyasztókat a megtévesztő használatra utaló tényekről, és élve a bitorlás esetén
szokásos törvényes lehetőségekkel, hatósági segítséget vesz igénybe, valamint bitorlási keresettel a
Fővárosi Bírósághoz fordul.

