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1. Pályázati felhívás 
 
A környezetvédelemért felelős minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) pályázatot 
hirdet környezetbarát termék és szolgáltatás (továbbiakban: termék) minősítés 
elnyeréséért. A minősítést nyert termékek és szolgáltatások viselhetik a Magyar 
Szabadalmi Hivatal által bejegyzett, oltalom alatt álló magyar „Környezetbarát Termék” 
védjegyet (lajstromszám:138673).  
 
A nemzeti környezetbarát termék minősítő rendszer az Európai Unió ökocímke 
termékminősítő rendszerének mintájára került kialakításra 1993-ban. A nemzeti 
minősítő rendszer Magyarország uniós csatlakozása óta, 2004. óta az ökocímkével 
párhuzamosan, egymást kiegészítve működik.  
 
A környezetbarát termék minősítő és tanúsító  rendszer létrehozásának célja a fogyasztók 
hiteles tájékoztatása a minősített termékekről, és motiválása a környezetet kímélő áruk 
vásárlására, továbbá a gyártók, forgalmazók és szolgáltatók ösztönzése a környezeti 
szempontból kedvezőbb termékek bevezetésére. A minősítés célja tehát a környezet 
iránti felelősségtudat erősítése a vásárlókban és a gyártókban egyaránt. 
 
A környezetbarát termék védjegyhasználati joggal együtt járó további előny, hogy a 
végjegyet viselő termékek a piacon kapható azonos igényt kielégítő termékekkel 
összevetve azonos vagy jobb termékminőséget képviselnek. Azaz a környezetbarát 
termék egyben jó minőségű is, nagyobb iránta a kereslet, jobban eladható, ezáltal 
többletbevételhez jut a gyártó és a forgalmazó. A védjegyhasználattal reklámköltség is 
megtakarítható. 
 
A magyar környezetbarát termék minősítési eljárást és a „kocsánytalan tölgy” védjegyet 
„A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételeiről” 
szóló 29/1997. (VIII.29.) KTM sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.  
 
A pályázat nyilvános, önkéntes és folyamatos. Valamennyi Magyarországon gyártott, vagy 
Magyarországon forgalmazott termék bevonható a minősítési körbe, az étel- és italáruk, 
valamint a gyógyszerek és gyógyászati termékek kivételével.  
Olyan termék, csomagolás, vagy szolgáltatás minősítéséért lehet pályázni, amelyre már 
van kidolgozott minősítési feltételrendszer. 
 
A pályázni szándékozó a Herman Ottó Intézet Kft. (továbbiakban: Társaság) honlapján 
ellenőrizheti, hogy a terméke valamely érvényes környezetbarát termék feltételrendszer 
érvényességi körébe tartozik-e és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján teljesíti-e 
a feltételrendszer előírásait. 
A minősítést a feltételrendszer érvényességi idejéig, de legalább 1 és legfeljebb 5 évre 
ítélhetik meg. 
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A pályázattal kapcsolatos részletes információért, a pályázatok benyújtásával a minősítő 
rendszer működését koordináló Társasághoz kell fordulni.  
A védjegy odaítélésében a döntéshozó a környezetvédelemért felelős miniszter 
(továbbiakban: Miniszter). 
 
Jelen Tájékoztató a 29/1997. (VIII.29.) számú KTM rendeletben foglaltak alapulvételével 
készült el. 
A mindenkor hatályos jogszabályok és normatív rendelkezések akkor is irányadóak a 
minősítő eljárásra, amennyiben jelen Pályázati Tájékoztató (pl. időközben bekövetkezett 
jogszabályi módosítások miatt) ezektől eltérően rendelkezne. 
 
Elérhetőségek: 
 

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 

Cím: 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 
Telefon: 36-1 795 2000 
Honlap: http://okocimke.kvvm.hu 
 

HERMAN OTTÓ INTÉZET NONPROFIT KFT. 

Cím: 1223 Budapest, Park utca 2. 
Telefon: 36-1 362-8139 , telefax: 36-1 362-8104 
E-mail: info@okocimke.hu 
Honlap: http://www.okocimke.hu 
 

2. A pályázaton való részvétel feltételei 
 
Pályázni Magyarországon gyártott vagy forgalmazott termékekkel lehet, a pályázó a 
termék gyártója, szolgáltatója, forgalmazója vagy importőre lehet. 
 
A benyújtott pályázatnak ki kell elégítenie a vonatkozó, érvényes minősítési 
feltételrendszerben meghatározott tartalmi és formai követelményeket.  
 
Minden termékre külön pályázatot kell beadni. Azonos anyagi minőségű és összetételű, 
termékek esetén, legfeljebb 5 db termék egy pályázatban történő minősítését is lehet 
kérni. 
 
A pályázat a cégszerűen aláírt Pályázati adatlapból és pályázati dokumentációból áll, 
amelyet két példányban kell összeállítani, és amelyből egy példányt postán, e-mailben 
vagy személyesen kell benyújtani a Társaságnak.  
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3. A pályázatok tartalmi és formai követelményei 
 

A PÁLYÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZEI: 
‒ kitöltött Pályázati adatlap; 
‒ a Pályázati adatlap által meghatározott melléletek;  
‒ a minősítési feltételrendszerben meghatározott igazolások, tanúsítások; 
‒ a forgalmazói hálózat ismertetése, az egyes kereskedői egységek (ahol a termék 

kapható) címe, telefonszáma;  
‒ a döntéshozatalhoz kért egyedi szakmai információk. 

 
A pályázati adatlap letölthető a Társaság honlapjáról (www.okocimke.hu). 
 

A PÁLYÁZATOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 
A terméknek, csomagolásnak vagy szolgáltatásnak meg kell felelnie valamennyi 
vonatkozó minősítési követelménynek. Ennek bizonyítására a pályázónak be kell 
nyújtania mindazokat a dokumentumokat, jegyzőkönyveket, tanúsítványokat, amelyek 
bizonyítják a feltételrendszerben szereplő követelmények teljesítését. 
 
A dokumentációnak javaslatot kell tartalmaznia a környezetbarát termék védjegynek a 
terméken és csomagolásán való megjelenítésére, bemutatva a címke terméken és 
csomagoláson való megfelelő megjelenítésének tervezetét.   
 
Befogadottnak számít a pályázat, ha a pályázó benyújtotta a Pályázati adatlapot és 
mellékelt minden olyan dokumentumot, amellyel igazolja a vonatkozó feltételrendszer 
minden követelményének teljesülését, és a Társaság nyilvántartásba vette a pályázatot. 
Ezt követően számlát küld a pályázó részére az eljárási díj befizetésére. A 11. fejezet 
tartalmazza a pályázat eljárási díját, és az adható kedvezményeket, amely a szakértői 
vizsgálat költségeit fedezi, ezért sikertelen pályázat esetén sem téríthető vissza. 
 

  



Pályázati tájékoztató a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés minőségtanúsítási rendszeréről és a 
védjegyhasználat feltételeiről 

 
8 

4. A pályázatok értékelése 
 
A benyújtott termékminősítési pályázatok elbírálását és a környezetbarát termék védjegy 
odaítélésének folyamatát a Rendelet szabályozza a következők szerint: 
 

A pályázatokat a Társaság nyilvántartásba veszi. Minden pályázat egyedi pályázati 
technikai számot kap. A pályázó ezt a számot használja minden olyan eljárásban, amely a 
pályázatával kapcsolatos. Ha a pályázat sikeres, a szerződés regisztrálása is ezen a számon 
történik. A regisztrációs szám kötelezően szerepel a védjegyet viselő terméken 
 
A regisztrációs szám az alábbi formában kerül megjelenítésre a terméken: 

VSz. XX/YY. 
 
A regisztrációs számban az XX a termékcsoport/feltételrendszer sorszáma, amelybe az 
adott termék tartozik; a YY pedig a szerződés száma. A regisztrációs számot a Társaság 
adja. 
 
A pályázatok értékelésének időtartama: a pályázat befogadásától számított 2 hónap. 
 

• A gyártók, szolgáltatók, forgalmazók, importőrök benyújtják pályázatukat és 
befizetik az eljárási díjat a Társaságnak.

• A Társaság ellenőrzi és értékeli a termék feltételrendszernek való megfelelését 
a beadott dokumentumok, tanúsítványok alapján. Megfelelés esetén a 
Társaság írásos döntési javaslatot készít a Minisztérium részére.

• A Miniszter dönt a pályázat elfogadásáról és a „Környezetbarát Termék” 
védjegy odaítéléséről.

• A pályázat elfogadása esetén a Miniszter felhatalmazza a Társaságot a 
pályázóval való szerződéskötésre. A Minisztérium és a Társaság közzéteszi a 
védjegyhasználat elnyerését az ökocímke honlapjaikon.

•A Társaság rendszeresen, a szerződés ideje alatt legalább egyszer ellenőrzi a minősített 
termékek megfelelőségét. Nem megfelelés esetén a Társaság kezdeményezi a Minisztériumnál 
az ökocímke használat felfüggesztését vagy visszavonását. 

•A Miniszter dönt a védjegyhasználat felfüggesztéséről vagy visszavonásáról.
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Elutasításra kerül a pályázat, amennyiben a Társaság által kért hiánypótlást a pályázó 6 
hónapon belül nem nyújtja be. 
 
A Miniszter dönt a pályázat elfogadásáról és a környezetbarát védjegy odaítéléséről, a 
Társaság szakértői értékelése és döntési javaslata alapján. 
 

5. Szerződéskötés és a szerződés meghosszabbítása 
 
A Társaság védjegyhasználati szerződést köt a nyertes pályázóval a megadott 
szerződésminta alapján (lásd: 3. számú melléklet). A szerződésben a következő fontosabb 
tételek szerepelnek: 

‒ a védjegyhasználat időtartama;  
‒ a minősítési követelményeknek való folyamatos megfelelés;  
‒ a védjegyhasználatra vonatkozó kikötések;  
‒ a Társaság vagy megbízottjának ellenőrzési joga a védjegyhasználati szerződés 

betartására vonatkozóan;  
‒ a védjegyhasználati díj fizetésének feltételei; 
‒ nyilvánosságra hozható egyedi adatok; 
‒ a védjegy méretarányának, színének és használatának meghatározása; 
‒ a védjegyhasználó egyeztetési kötelezettsége a hirdetéseivel kapcsolatban; 
‒ a vásárlói tájékoztató környezetvédelmi fejezetének tartalmára vonatkozó 

részletek; 
‒ a védjegyhasználati jogot szerzett termék fényképének (esetleg mintadarabjának) 

átadása a Társaság részére; 
‒ a szerződésszegés következményei. 

 
A szerződésben foglaltaknak megfelelően a védjegyhasználó feltüntetheti a védjegyet a 
terméken és használhatja a hirdetésekben, terméktájékoztatókban. 
 
A szerződés megkötésekor a Társaság útmutatást ad a védjegy megjelenítésére, és az 
összes védjeggyel kapcsolatos hirdetésre és tájékoztató anyagra nézve. 
 
A védjegyhasználati szerződés legfeljebb a vonatkozó minősítési feltételrendszer 
érvényességi idejéig köthető meg. A feltételrendszer érvényességi idejének lejárata után 
a termék nem viselheti tovább a védjegyet. A szerződés lejárata előtt gyártott 
árukészleten azonban a védjegy még további 12 hónapig használható. 
 
A Társaság legalább 3 hónappal a szerződés lejárta előtt tájékoztatja a védjegyhasználót 
a termékcsoport feltételrendszer felülvizsgálatának eredményéről. 
 
Amennyiben a feltételrendszer módosítás nélkül kerül meghosszabbításra, a 
védjegyhasználó egyszerűsített eljárási díj megfizetése mellett kérheti a 
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védjegyhasználati szerződés meghosszabbítását. A egyszerűsített eljárási díj az eljárási díj 
50%-a. 
 
Amennyiben a feltételrendszer a felülvizsgálat során módosításra kerül, a 
védjegyhasználónak új pályázatot kell benyújtania a védjegyhasználat 
meghosszabbításáért, amelyben igazolnia kell, hogy teljesíti az újonnan felállított 
követelményeket. Az új pályázat értékelése, a döntéshozatal és a szerződéskötés az 
eredeti eljárási rendben kerül lefolytatásra, amelyért a Társaság eljárási díjat számol fel. 
 
A felülvizsgált, módosított feltételrendszer elfogadását követően a védjegyhasználónak 6 
hónap áll rendelkezésre az új követelményeknek való megfelelést igazoló pályázat 
benyújtására. 
 
 

6. A megfelelőség követése, ellenőrzés 
 
A védjegyhasználati szerződés megkötése után a Társaság és szükség esetén az általa 
megbízott szakértő rendszeresen, a szerződés ideje alatt legalább egyszer ellenőrzi, hogy 
az környezetbarát minősítésű termék folyamatosan megfelel-e a termékcsoport 
minősítési feltételrendszernek és a szerződésben foglaltaknak. 
 
A Társaság bekérheti a vonatkozó dokumentációt és a védjegyhasználónak azt be kell 
mutatnia. A Társaság vagy megbízott képviselője ellenőrzést végezhet a pályázó 
telephelyén a gyártó minősítő rendszerének és a gyártási eljárásainak vizsgálatára. A 
védjegyhasználónak biztosítania kell a vizsgálati lehetőségét, előzetes időpontban és 
bejelentés nélkül is. Az ellenőrzés után a Társaság jelentést küld a védjegyhasználónak. 
A Társaság a fogyasztók kezdeményezésére, indokolt esetben további helyszíni 
ellenőrzést végezhet. 
 
A feltételrendszernek való meg nem felelés esetén, a Társaság kezdeményezi a 
Minisztériumnál a védjegyhasználat felfüggesztését vagy visszavonását. A Miniszter dönt 
a felfüggesztéséről vagy visszavonásáról. 
 
Az ellenőrző eljárás egyszerűsödik, ha a pályázó rendelkezik tanúsított 
minőségbiztosítási rendszerrel (például ISO), és tanúsított beszállítókkal dolgozik. 
Az ellenőrzések eredményeinek bemutatására a Társaság éves jelentést készít a 
Minisztérium felé. 
 
 



Pályázati tájékoztató a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés minőségtanúsítási rendszeréről és a 
védjegyhasználat feltételeiről 

 
11 

7. A környezetbarát minősítést nyert termékek 
jellemzőinek változása 
 
Amennyiben a minősítést elnyert termék olyan lényeges jellemzőit módosítják (például 
terméknév, összetétel, stb.), amelyek befolyásolják a feltételrendszerben foglalt 
feltételeknek való megfelelést, azt írásban be kell jelenteni a Társaságnak. 
 
 
A bejelentés tartalmi feltételei: 

‒ a minősített termék (vagy a szerződésbe foglalt termékskála) vagy szolgáltatás 
neve; 

‒ a védjegyhasználati szerződés száma; 
‒ a módosításnak a termékre vagy termékskálára, szolgáltatásra kifejtett hatásai 

(például egyszerűen csak a termék nevének vagy márkajelének megváltoztatása 
vagy a termék gyártásának megszüntetése); 

‒ nyilatkozat arról, hogy a termék előállítását az eredeti pályázattal beadott 
dokumentációval már igazolták; és hogy 

‒ a termék változatlanul kielégíti a feltételrendszerben előírtakat. 
 
 

8. A védjegyhasználati szerződés kiterjesztése 
 
A Társaság kiterjesztheti a minősített termék védjegyhasználatára kötött szerződést, 
amennyiben a védjegyhasználó ugyanazon termékcsoporthoz tartozó új termékére nyújt 
be pályázatot, és az a minősítő eljárásban elnyeri a védjegyhasználatot. A termék skála 
kiterjesztésekor az adatokat a meglévő szerződés kiterjesztésébe foglalják. 
 
 

9. Párhuzamos minősítés 
 
Az uniós átvételű követelményrendszerek esetében az alább meghatározott feltételek 
fennállása esetén a minősítési eljárás során az alábbi különös szabályok alkalmazását 
kérheti a pályázó. 
 
Azon esetben, amennyiben a pályázó uniós követelményrendszer alapján az uniós 
ökocímke használati jogosultságát már korábban elnyerte, és a későbbiekben ugyanezen 
termékcsoportnak megfelelő, nemzeti követelményrendszer szerinti minősítésre 
irányuló kérelmet nyújt be, úgy a pályázónak a mindkét eljárásban azonos 
dokumentumok vonatkozásában elegendő a korábbi benyújtásra, beszerzésre és arra 
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utalni, hogy a Társaságnál lévő okiratokban szereplő adatokban tartalmi változás nem 
következett be. 
 
A fenti eljárás esetén a nemzeti Környezetbarát Termék védjegyhasználat időbeli 
hatályának lejárta a minősítés alapjául szolgáló közösségi követelményrendszerhez 
igazodik. 
 

10. A védjegyhasználat felfüggesztése vagy 
visszavonása 
 
A szerződés feltételeinek megszegése esetén a Társaság kezdeményezi a Miniszternél a 
védjegyhasználat felfüggesztését, vagy visszavonását. 
 

11. Költségek 
 

A pályázónak a védjegyhasználattal kapcsolatos díjakat számla ellenében a Társaságnak 
a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286662-00000017 számú számlájára 
kell utalni. 
 

ELJÁRÁSI DÍJ 
 
A minősítő eljárás lefolytatásának költségeihez való hozzájárulásként a pályázat 
beadásával egyidejűleg eljárási díjat kell fizetni az eljárást koordináló Társaság részére. 
Eljárási díjat kell fizetni valamely feltételrendszer módosítása miatt szükségessé vált új 
pályázat benyújtásakor is. 
 
Amennyiben valamely feltételrendszer érvényességi ideje a kritériumok módosítása 
nélkül kerül meghosszabbításra, az adott termékcsoport védjegyhasználói egyszerűsített 
eljárási díj megfizetése mellett kérhetik a védjegyhasználati szerződés 
meghosszabbítását. Az egyszerűsített eljárási díj mértéke az eljárási díj 50%-a.  
 

Megnevezés Díj 
Eljárási díj 150,- eFt + ÁFA 
EMAS rendszer minősítés esetén 30% kedvezmény 
ISO 14001 szabvány tanúsítás esetén 15% kedvezmény 

 
Az eljárási díj befizetésének igazolását a pályázathoz csatolni kell. Sikertelen pályázat 
esetén a pályázó az eljárási díjat nem kapja vissza. 
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KEDVEZMÉNYEK  
 
30 % kedvezmény illeti meg a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítő 
rendszerben (EMAS) regisztrált szervezeteket, és 15% kedvezmény az ISO 14001 
szabvánnyal tanúsított szervezeteket az eljárási díjból és az egyszerűsített eljárási díjból. 
 
A csökkentés feltétele, hogy a kérelmezőnek el kell köteleznie magát, hogy a 
környezetbarát termék védjegy használatának ideje alatt a védjegy használatára 
feljogosított termékei mindenben megfelelnek a környezetbarát termék 
feltételrendszernek, és hogy ezt a kötelezettségvállalást beépíti a környezeti politikájába 
és a részletes környezetvédelmi célkitűzéseibe. 
 
Az ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkező kérelmezőknek évente igazolniuk kell ezen 
kötelezettségvállalás végrehajtását. 
 
Az EMAS rendszerben nyilvántartott kérelmezőknek évente be kell nyújtaniuk hitelesített 
környezetvédelmi nyilatkozatuk másolatát. 
 
A minősítési követelményeknek való megfelelés igazolásához szükséges vizsgálatok, 
tanúsítványok, biztonsági adatlapok, engedélyek beszerzése és azok költségeinek viselése 
a kérelmező kötelezettsége. 
 

SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT KÖLTSÉGE 
 
A pályázat szakértői értékelését a Társaság végezteti el. A minősítési feltételrendszerben 
szereplő vizsgálati eredmények (laboratóriumi, hatósági, stb.) dokumentálása a pályázó 
feladata. 
 

VÉDJEGYHASZNÁLATI DÍJ 
 
A védjegyhasználati díj a környezetbarát védjegyet használó termék vagy szolgáltatás 
forgalmából származó nettó árbevétel és az azokból kihelyezett áruhitelek tárgyévben 
befolyt, illetve még be nem folyt, de a tárgyévre időarányosan járó kamatainak 2 ezreléke, 
de legalább évi 120.000 Ft (30.000 Ft/negyedév). 
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Azon védjegyhasználók, akiknek a környezetbarát termék értékesítéséből származó nettó 
árbevételük meghaladja az 1 milliárd forintot, a következő táblázat szerint sávosan 
csökkentett védjegyhasználati díjat fizetnek: 
 

A nettó árbevétel 
(milliárd Ft) 

Védjegyhasználati díj 
(‰) 

1,0 alatti része után 2; de min. 30 e Ft/negyedév. 
1,0-től 10-ig terjedő része után 1 
10,0–tól 20–ig terjedő része után  0,5 
20 feletti rész után  0 

 
A védjegyhasználati díjat negyedévente, a tárgyi negyedévet követő hónap 15. napjáig kell 
befizetni. 
 

ELLENŐRZÉSI DÍJ 
 
A Társaság, vagy az általa megbízott szakértő az védjegyhasználati szerződésben foglaltak 
betartását rendszeresen, a szerződés ideje alatt legalább egy alkalommal ellenőrzi. Az 
ellenőrzés a pályázó telephelyére, a gyártási eljárásai vizsgálatára is kiterjedhet. A 
helyszíni ellenőrzés költségeinek fedezetére a Társaság az ellenőrzés költségeivel arányos 
ellenőrzési díjat számol fel. 
 

Megnevezés Díj 
A szemledíj mértéke: 50.000 Ft + ÁFA 
Kis-és középvállalatok szemledíja: 20.000 Ft + ÁFA 
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12. Nyilvánosság 
 
A nyertes pályázó a környezeti tudat fejlesztése és a saját versenypozíciójának javítása 
érdekében a – védjegyhasználati időn belül – forgalomba hozott termékein, a velük 
kapcsolatos tájékoztatóban, vagy reklámban jogosult a védjegyet használni, és annak 
előnyös környezeti tulajdonságaira hivatkozni. 
 
A Minisztérium és a Társaság közzéteszi a honlapjain a nyertes pályázók listáját, felsorolja 
a védjegyhasználati jogot nyert termékeket, illetve közli a minőség-tanúsítással 
kapcsolatos fontosabb információkat. 
 
A környezetbarát termékek forgalmazása során a fogyasztó részére (üzlethelyiségben 
vagy másutt) kiállított mintaterméken a védjegyet fel kell tüntetni. 
 

13. Garancia 
 
A Társaság a beadott pályázatban szereplő egyedi információkat bizalmas adatként kezeli, 
a nyertes pályázatokról készülő tájékoztatás céljára csak azon adatokat hozza 
nyilvánosságra, amelyekhez a pályázó hozzájárulását adja. 
 

14. A termékcsoport minősítési feltételrendszerek 
kidolgozása és felülvizsgálata 
 

ÚJ TERMÉKCSOPORT MINŐSÍTÉSI FELTÉTELRENDSZER KIDOLGOZÁSA 
 
Új terméknek a minősítő rendszerbe való bevonását, azaz új termékre vonatkozó 
minősítési feltételrendszer kidolgozását bárki javasolhatja, a Társaságnál írásban 
benyújtott, az alábbiakban részletezett szakmai tartalommal. 
 
A javaslatok benyújtásakor szem előtt kell tartani az Európai Parlament és a Tanács 
66/2010/EK uniós ökocímkéről szóló rendeletének a ”Tagállami ökocímke-rendszerek”-
re vonatkozó 11. cikke (1) bekezdése azon szabályozását, amelynek értelmében a nemzeti 
rendszerekben kidolgozásra kerülő új termékcsoport feltételrendszereknek legalább 
olyan szigorúnak kell lennie, mint az uniós ökocímke-kritériumnak, amennyiben az adott 
termékcsoportra már van kidolgozott uniós ökocímke kritérium. 
 
A rendszerbe történő új termékcsoport bevonásáról az Értékelő és Minősítő Bizottság 
(továbbiakban: Bizottság) dönt. 
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Az új termékcsoport javaslatok tartalmi elvárásai: 
 
1. A lakosság vagy civil szervezet részéről érkező javaslat tartalma  

‒ a termék használati funkciója; 
‒ a javasolt termék környezetvédelmi hatásai, a minősítésétől várható 

környezetvédelmi előnyök a kereskedelmi forgalomban lévő hasonló rendeltetésű 
termékekhez viszonyítva. 

 
2. A gyártók, forgalmazók, szolgáltatók, szakmai szervezetek, illetve állami intézmények 

részéről érkező javaslat tartalma 
‒ a termék használati funkciója; 
‒ a javasolt termék környezetvédelmi hatásai, a minősítésétől várható 

környezetvédelmi előnyök a kereskedelmi forgalomban lévő hasonló rendeltetésű 
termékekhez viszonyítva; 

‒ a nyersanyag- és energiafelhasználás környezetvédelmi kihatásai a javasolt 
termék előállítása során; 

‒ az energia-fogyasztás és környezeti hatások (ahol szükséges és lehetséges) a 
termék felhasználási életszakaszában; 

‒ a hulladékká váló termék hasznosítására, illetve ártalmatlanítására vonatkozó 
környezeti információk. 

 
Bemutatandó környezeti hatások 1. és 2. javaslat esetén: 
Környezeti biztonság, energiafogyasztás, a környezeti kibocsátások a levegőbe, a felszíni 
és felszín alatti vizekbe, a talajba, a hulladékok mennyisége és környezeti veszélyességük, 
az ökorendszerekre és az ózonrétegre gyakorolt hatások.  
 
Bemutatandó összehasonlítások 1. és 2. javaslat esetén: 
A környezetbarát minőségre javasolt termékek összehasonlító elemzése a kereskedelmi 
forgalomban általánosan elterjedt, azonos rendeltetésű termékekkel, szolgáltatásokkal, 
részletezve, hogy a javaslatban szereplő termékre, szolgáltatásra milyen a kereskedelmi 
forgalomban kapható más elfogadott termékek, szolgáltatások vannak, azoknak melyek a 
környezeti hatásai, és velük szemben a „környezetbarátnak” javasolt megoldás milyen 
előnyös környezeti tulajdonságokkal rendelkezik a teljes életút vizsgálata alapján. 
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Az új termékcsoport javaslatok elbírálásának, és új környezetbarát termék minősítési 
feltételrendszerek kidolgozásának eljárása a következő: 
 

A TERMÉKCSOPORT MINŐSÍTÉSI FELTÉTELRENDSZEREK FELÜLVIZSGÁLATA 
 
A termékcsoport minősítési feltételrendszerek érvényességi ideje legfeljebb öt év. Az 
érvényességi idő lejárta előtt a Társaság felülvizsgálja a feltételrendszert a jogszabályi 
változások, a tudomány és technika fejlődését figyelembe véve. Szakértői 
háttértanulmánnyal alátámasztott javaslatot tesz a Bizottságnak a feltételrendszer 
módosításáról vagy változatlan tartalommal történő meghosszabbításáról. A Bizottság a 
háttértanulmányt és a szakértők javaslatát figyelembevételével dönt a Társaság 
javaslatának elfogadásáról. 
 
 

• Bárki, vállalatok, intézmények, magánszemélyek is kezdeményezhetik a
Társaságnál új feltételrendszer kidolgozását.

• A Társaság értékeli a javaslatokat, a beadott dokumentumok alapján, és
szakmai véleménnyel alátámasztott javaslatot készít az Értékelő és Minősítő
Bizottság (továbbiakban: Bizottság) részére.

• A Bizottság dönt a javaslat elfogadásáról és a feltételrendszer kidolgozásáról.

• A Bizottság pozitív döntése esetén a Társaság kidolgozza a szakértői
háttértanulmánnyal alátámasztott feltételrendszer tervezetet, és a Miniszter
egyetértése esetén benyújtja elfogadásra a Bizottságnak.

• A Bizottság a tervezet és a szakértők javaslata figyelembevételével dönt a
feltételrendszer elfogadásáról. A Bizottság pozitív döntése esetén közzéteszik a
feltételrendszert a hazai ökocímke honlapokon.
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1. melléklet 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

a „Környezetbarát Termék” tanúsító védjegy 
használati jogáért kiírt pályázathoz 

 
 

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 
 
 

Megnevezése (neve):  ......................................................................................................................  
Pályázó székhelye: __ __ __ __ ....................................................................................................  
Adószáma: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ - __ __ 
Bankszámlaszáma: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ 
Központi telefon/fax: __ __ / __ __ __ __ __ __ __ Honlap:  ..............................................  
A felelős vezető neve:  ......................................................................................................................  
Szakmai kapcsolattartó 

neve:  ......................................................................................................................  
Postacíme: __ __ __ __ ....................................................................................................  
Telefonszáma: __ __ / __ __ __ __ __ __ __ E-mail1:  .............................................  

 
2. A PÁLYÁZÓ TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS/CSOMAGOLÁS ADATAI 
 
Megnevezés:  ...................................................................................................................................................  
 
TEÁOR szám:  ..................................................................................................................................................  
 
Műszaki leírás2:  ............................................................................................................................................  
 
 
 

                                                           
1 Kérjük olyan e-mal elérhetőséget megadni, amely útján a későbbiekben a pályázattal kapcsolatos mindenfajta 
kommunikáció (hiánypótlás, értesítés megküldése) folytatható 
2,3  Külön dokumentumban, formai kötöttség nélkül kérjük összeállítani, szükség esetén kérjen felvilágosítást. 
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3. MINŐSÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK TELJESÜLÉSE 
 

3.1. Követelményrendszer száma 
 
KT – __ __ 
 

3.2. A termékcsoportra érvényes minősítési feltételrendszernek megfelelően 
kell dokumentálni a követelmények teljesülését.2 
 

3.3. A minősítési feltételeknek való megfelelés igazolása3: 
 

‒ a minősítési követelményekben szereplő feltételek teljesítésének igazolása a 
már  

‒ meglévő dokumentumok alapján;  
‒ a minősítési követelményekben szereplő egyéb feltételek teljesítésének 

igazolása a Társasággal előre egyeztetett vizsgáló intézmény(ek) által kiadott 
dokumentumok alapján. 
 
4. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI 
 

4.1. A Pályázóra vonatkozó adatok dokumentálása: 
 
‒ a pályázó cég rövid bemutatása, tevékenységének ismertetése 
‒ a pályázó termék rövid bemutatása,  ismertetése 
‒ társasági szerződés vagy alapító okirat, vagy társasági szerződés másolati példánya  
‒ 30 napnál nem régebbi Cégkivonat eredeti példánya vagy ennek hiányában annak  
‒ hiteles másolata  
‒ cégjegyzésre jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy  
‒ ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta  
‒ az előző év éves beszámolója, kiegészítve a Pályázó termék éves nettó árbevételének 
adatával. 

 
4.2. A nevezési díj befizetését igazoló bizonylat.  

 
4.3. A feltételrendszerben meghatározott termékminta.  

 
4.4. A Társaság által kért egyedi szakmai információk. 
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5. A PÁLYÁZAT BEADÁSA 
 
A pályázatot 2 eredeti példányban kell összeállítani, amelyből 1 példányt a pályázó el kell 
helyezzen a pályázó termék gyártásának vagy a szolgáltatás végzésének helyszínén, a 
másik példányt nyomtatott és elektronikus formában kell benyújtani a Társaság részére, 
a Pályázóra vonatkozó dokumentumokat (lásd a 4.1 és a 4.2 pontokat) azonban csak egy 
a nyomtatott úgynevezett törzspéldánynak kell tartalmaznia. 
 
A kitöltött pályázati adatlapot a csatolandó dokumentumokkal a következő címre kell 
beküldeni, vagy személyesen leadni: 
 
 Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 

1223 Budapest, Park utca 2. 
 
A pályázat benyújtásához szükséges elektronikus cégeljárásban kapott dokumentumokat 
az info@okocimke.hu e-mail címre elektronikus formában (es3 formátumban) is 
eljuttathatja! 
 
A Pályázattal kapcsolatban telefonon és e-mailben további felvilágosítás kérhető: 
 

Tel.:  +36 1 362-8139 
 +36 1 362-8104 
E-mail:  info@okocimke.hu 
Web:  www.okocimke.hu 

 
6. ALÁÍRÁS 
 
A Pályázó aláírásával igazolja, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk, 
nyilatkozatok, dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. 
 
Kelt: 
 ..................................... ,  .............................  
 
  ..................................................................  
 a pályázó (cégszerű) aláírása 
 P.H. 
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2. melléklet 
 

Vizsgáló szervezetek 
 
A vizsgálatokat olyan megbízható laboratóriumoknak kell elvégezniük, amelyek 
tapasztalattal rendelkeznek az adott termékcsoportra vonatkozóan. A pályázók olyan 
vizsgáló szervezeteket bízhatnak meg, amelyeket az EN ISO 17025 szabvány (ez 
helyettesíti az EN 45001-es szabványt), vagy ezzel egyenértékű szabvány alapján 
akkreditáltak. 
 
Az előírt vizsgálatok elvégzésére Magyarországon akkreditált szervezetek mindenkor 
érvényes jegyzéke a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján található meg: 
http://www.nat.hu, az „Akkreditált szervezetek” címszó alatt.  
 
Amennyiben az adott feladat elvégzésére nincs Magyarországon akkreditált 
laboratórium, úgy a Társasággal kell konzultálnia a pályázónak. 
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3. melléklet 
 

Védjegyhasználati szerződés 
a környezetbarát termék védjegy használatának feltételeire vonatkozóan 

 
„KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS/CSOMAGOLÁS” 

VÉDJEGY HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 
 

– szerződés száma: .../.... – 
 

PREAMBULUM 
 
A HERMAN OTTÓ INTÉZET NONPROFIT KFT. (Cg.01-09-921027, székhelye: 1223 
Budapest, Park utca 2., adószám: 10897988-2-41, képviseli: .................... ügyvezető 
igazgató), mint a környezetvédelemért felelős Miniszter által kijelölt, és a környezetbarát, 
környezetkímélő megkülönböztető jelzés feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM 
rendeletben [a továbbiakban: Rendelet] meghatározott megkülönböztető jelzés 
védjegyoltalom-jogosultja [a továbbiakban: Kijelölt Szervezet], valamint a(z) 

NÉV: 
Cégjegyzékszám: 
Székhely: 
Adószám: 
Képviselő: 

mint a megkülönböztető jelzés használatára a jelen megállapodással feljogosított személy 
a [továbbiakban: Védjegyhasználó] a Rendelet szabályai alapján az alábbiakban 
állapodnak meg: 
 
 

1. A VÉDJEGY HASZNÁLATA 
 
1.1. A Kijelölt Szervezet feljogosítja a Védjegyhasználót, hogy a Rendeletben, a jelen 
szerződésben valamint ennek elválaszthatatlan mellékleteiben meghatározottak alapján 
a „környezetbarát termék/szolgáltatás/csomagolás” védjegyet [a továbbiakban: Védjegy] 
az általa forgalmazott, 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…4 
termékekkel/szolgáltatással/csomagolással kapcsolatosan használja. 
…………………………………………………………………..………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………..………………………………...5 
 

                                                           
4 A védjegyhasználattal érintett termék körének meghatározása. 

5 A védjegyhasználattal érintett termék további tulajdonságai (előállító, gyártási hely, adalékanyag stb.) 
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1.2. A Védjegyet a Rendelet 2. számú mellékletének megfelelő kétmezős ábrában 
elhelyezve a 1.1. pontban meghatározott termékeken fel kell tüntetni. Az itt feltüntetett 
környezetbarát Védjegynek: 
 ..............................................................................................................................................; és6  
 szabad szemmel jól látható és olvasható méretűnek kell lennie. Továbbá 
 a címke 1. mezőjében fel kell tüntetni a szerződéshez mellékelt védjegyábrát a 
megjelölt színekkel, a „környezetbarát termék/szolgáltatás/csomagolás” feliratot és a 
regisztrációs számot (amely megegyezik e szerződés számával). A 2. mezőben a 
„..................................................”7 feliratot kell feltüntetni. A felirat csak a megadott betűtípussal, 
írásvastagsággal, méretarányosan, könnyen olvashatóan készíthető. 
 
1.3. A Védjegyhasználó vállalja, hogy az 1.1. pontban meghatározott termék a Védjegy 
használatának jelen időtartama alatt mindenkor eleget tesz a jelen szerződésben foglalt 
használati feltételeknek és rendelkezéseknek, így különösen a 
„.........................................................”8 minősítési feltételeknek. 
 
A Védjegyhasználó vállalja, hogy a különböző felhasználási területekre gyártott termékek 
tárolásának feltételeiről, a tárolhatóság időtartamáról, a termék lebomlási 
tulajdonságairól, valamint a lebomlás időtartamáról a termék felhasználóit írásban 
tájékoztatja. 
 
A Védjegyhasználó vállalja, hogy a védjegyhasználat időtartama alatt az alkalmazott, 
dokumentált gyártási anyagoktól csak a Kijelölt Szervezet jóváhagyásával tér el. 
 
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy nem kell új kérelmet benyújtani a termékek 
jellemzőinek olyan módosítására, amely nem befolyásolja a jelen szerződésben fogalt 
feltételek teljesülését. A Védjegyhasználónak azonban ajánlott levélben előzetesen 
tájékoztatnia kell a Kijelölt Szervezetet az ilyen jellegű módosításokról. A Kijelölt 
Szervezet ezzel kapcsolatosan a szükséges ellenőrzéseket elvégezheti. 
 
1.4. A Védjegy kizárólag az 1.1. pontban megnevezett termékekkel kapcsolatosan 
használható, a gyártó márkajelével vagy egyéb védjeggyel kombinálva nem alkalmazható. 
A Védjegyhasználó vállalja, hogy az 1.1. pontban meghatározott termék forgalmazója 
mintaterméken bemutatja a védjegyet és a környezetbarát tulajdonságokat a 
fogyasztóknak. A Védjegyet a termékismertetőn, hirdetésekben is fel kell tüntetni. Az ábra 
és felirat, valamint a védjegyelhelyezés tervét a Kijelölt Szervezettel előzetesen jóvá kell 
hagyatni. 
 
1.5. A jelen szerződés rendelkezései a Kijelölt Szervezet előzetes, írásbeli beleegyezése 
esetén kiterjeszthetőek – a kezdetben előirányzottnál – szélesebb termékkörre is, feltéve, 

                                                           
6 A Védjegy elhelyezése és mérete (mekkora felületet kell lefednie stb.) 

7 A környezetbarát tulajdonság megjelölése 
8 A környezetbarát tulajdonság megjelölése 
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hogy a termékek ugyanazon csoporthoz tartoznak, és megfelelnek az ezekre vonatkozó 
szerződéses kritériumoknak. 
 
1.6. A Védjegyhasználó felelősséget vállal azért, hogy a Védjegyet a terméke 
vonatkozásában mindig a jelen szerződésben foglaltak szerint használja, illetve ezen 
rendelkezéseket más, harmadik személyekkel is betartatja. 
 
1.7. A Védjegyhasználó nem folytathat olyan reklámozási tevékenységet-, nem tehet olyan 
kijelentéseket-, nem használhat olyan címkéket vagy logókat, amelyek megtévesztőek, 
összetéveszthetők, vagy amelyek a Védjegyre illetve a Kijelölő Szervezetre nézve 
bármilyen formában károsak, hátrányosak lehetnek. 
 
A Védjegy reklámban csak akkor használható, ha a reklám kizárólag az 1.1. pontban 
nevezett termékekre vonatkozik, és más termékeket nem reklámoz. Szöveges és rajzos 
ismertetésekben az ábra csak az 1.1. pontban szereplő termékekkel kapcsolatban, és csak 
a jelen szerződés szerinti formában használható. Arányos méretváltoztatás lehetséges.  
 
Abban az esetben, amennyiben a hirdetéssel kapcsolatos konkrét kérdésre a jelen 
szerződés nem- vagy nem egyértelműen ad választ, úgy Védjeggyel kapcsolatos hirdetést 
a Kijelölt Szervezettel a megjelenés előtt jóvá kell hagyatni. 
 
1.8. A Kijelölt Szervezet és annak erre a célra felhatalmazott képviselői minden 
szükségesnek ítélt ellenőrzést elvégezhetnek az adott termékcsoport-kritériumok, a 
használati feltételek, vagy a jelen szerződés rendelkezései Védjegyhasználó általi 
folyamatos teljesítésének nyomon követésére. 
 
 

2. A FELELŐSSÉG ÉS A KÁRTÉRÍTÉS KORLÁTOZÁSA 
 

2.1. A Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Kijelölt Szervezet illetve annak 
felhatalmazott képviselői nem lehetnek felelősek a Védjegyhasználó által elszenvedett 
olyan károkért vagy veszteségekért, amelyek a Védjegy használatából adódnak. 
 
2.2. A Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Kijelölt Szervezet illetve 
felhatalmazott képviselői nem lehetnek felelősek harmadik személyek által elszenvedett 
olyan károkért vagy veszteségekért, amelyek a Védjegy használatából – többek között a 
reklámozásából – adódnak. 
 
2.3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Védjegyhasználó kártérítést köteles 
fizetni a Kijelölt Szervezetnek illetve felhatalmazott képviselőinek az ezen személyek által 
elszenvedett olyan károkért, veszteségekért, amelyek a jelen szerződés Védjegyhasználó 
általi megszegéséből adódnak, beleértve azon esetet is, amely során a Kijelölt Szervezetet 
azért éri kár vagy bármely más hátrány, mert a Védjegyhasználó által benyújtott téves, 
hibás vagy megtévesztő adatokat eljárása során alapul vette. 
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3. DÍJAK 
 

3.1. A Védjegyhasználó a szerződés érvényességi ideje alatt a Kijelölt Szervezetnek 
védjegyhasználati díjat fizet, amelynek mértéke az 1.1. pontban feltüntetett termékek 
értékesítéséből származó nettó árbevétel és az azokból kihelyezett áruhitelek tárgyévben 
befolyt – illetve még be nem folyt, de a tárgyévre időarányosan járó – kamatainak 2 
ezreléke, de legalább 30.000.- Ft/negyedév. A Védjegyhasználó negyedévenként – a tárgyi 
negyedévet követő hónap 10. napjáig – írásos árbevétel igazolást juttat el a Kijelölt 
Szervezethez a környezetbarát termékek forgalmára vonatkozóan. 
 
Az igazolásban szereplő adatok pontosságáról a Kijelölt Szervezet képviselője 
meggyőződhet, ehhez a Védjegyhasználó biztosítja a könyvelésbe való betekintést. 
 
3.2. A védjegyhasználati díj fizetése a Kijelölt Szervezet által kiállított számla ellenében – 
a kézhezvételtől számított 8 napon belül – történik a Kijelölt Szervezetnek a Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10032000-00286662-00000017 számú számlájára. 
 
A számlát a Kijelölt Szervezet negyedévente, az egyes írásos árbevételi igazolások (3.1. 
pont) alapján állítja ki, s küldi meg a Védjegyhasználónak. 
 
Abban az esetben, amennyiben a Védjegyhasználó a Kijelölt Szervezet számára nem küldi 
meg határidőre az esedékes írásos árbevételi igazolást (3.1. pont), úgy a Kijelölt Szervezet 
jogosult arra, hogy ezen kimutatás hiányában is számlát állítson ki a Védjegyhasználó 
irányába, a 3.1. pontban meghatározott negyedéves minimumdíj összegéről. Ezt 
követően, az írásos árbevételi igazolás kézhezvétele alapján a Kijelölt Szervezet jogosult 
arra, hogy az ennek alapján kiszámított védjegyhasználati díj még meg nem fizetett 
részéről különbözeti számlát nyújtson be a Védjegyhasználó számára. 
 
3.3. Az árbevétel igazolásának-, a fizetési kötelezettségnek nem, vagy késedelmes 
teljesítése, illetve nem a valós forgalom alapján történő megfizetése esetén 
Védjegyhasználó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi 
kamatot tartozik a Kijelölt Szervezetnek fizetni. A késedelmi kamat alapja a be nem vallott 
árbevétel illetve az elmaradt díjfizetés összege. 
 
3.4. Az Védjegy használatának feltétele az összes vonatkozó díj határidőre történő 
befizetése. 
 

4. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE 
 

4.1. A jelen szerződés a feltételrendszer érvényességi idejéig, de legkésőbb ............................-
ig kereskedelmi forgalomba hozott termékekre vonatkozik 
 
Amennyiben az 1.1 pontban felsorolt termékekre vonatkozó minősítési 
feltételrendszer érvényességi ideje a felülvizsgálati eljárás során a kritériumok 
módosítása nélkül kerül meghosszabbításra, a Kijelölt Szervezet jelen szerződés 
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lejárata előtt legalább 3 hónappal tájékoztatja erről Védjegyhasználót, és felajánlja 
Védjegyhasználónál jelen védjegyhasználati szerződést új eljárás nélküli 
meghosszabbítását. A meghosszabbítás legfeljebb a minősítési feltételrendszer új 
érvényességi idejéig történhet, az eljárási díj 50%-ának megfizetése mellett. 
 
Amennyiben az 1.1 pontban felsorolt termékekre vonatkozó minősítési 
feltételrendszer a felülvizsgálat során módosításra kerül, a védjegyhasználónak új 
pályázatot kell benyújtania a védjegyhasználat meghosszabbításáért, amelyben 
igazolnia kell, hogy teljesíti az újonnan felállított követelményeket. Az új pályázat 
értékelése, a döntéshozatal és a szerződéskötés az eredeti eljárási rendben kerül 
lefolytatásra, amelyért a Társaság eljárási díjat számol fel.  
 
4.2. A Kijelölt Szervezet, illetve az általa felhatalmazott harmadik személy jogosult 
ellenőrizni, hogy a Védjegyhasználó a szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tesz-
e. 
 
4.3. Amennyiben az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy az 1.1. pontban felsorolt termékek 
nem felelnek meg a jelen szerződésben rögzített követelményeknek, illetve 
Védjegyhasználó fizetési kötelezettségével (részben vagy egészben) késedelembe esett, 
vagy bármely más módon megszegi szerződéses kötelezettségét, úgy a Védjegyhasználó 
a Kijelölt Szervezet felhívására, adott határidőre köteles a hiányosságok 
megszüntetéséről gondoskodni. Ezen hiánypótlási határidő be nem tartása esetén a 
Védjegyhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés azonnali hatállyal 
megszűntethető. Amennyiben a Védjegyhasználó a jelen pontban foglalt szerződésszegést 
megvalósítja, úgy a Kijelölt Szervezet a szerződés megszüntetése végett az illetékes 
miniszterhez fordul. 
 
A Kijelölt Szervezet a felmondási jogosultságát – a miniszteri jóváhagyás birtokában – a 
Védjegyhasználóhoz intézett, egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával gyakorolja. 
 
A szerződésszegés esetén az ezzel kapcsolatosan felmerült valamennyi költség a 
Védjegyhasználót terheli. 
 
4.4. Amennyiben a Védjegyhasználó a szerződésben rögzített követelményeknek nem tud 
eleget tenni, azt köteles a Kijelölt Szervezetnek bejelenteni. A Kijelölt Szervezet ebben az 
esetben, illetve a Védjegyhasználó szerződésszegése esetében dönthet úgy, hogy a 
szerződéses kapcsolatot szünetelteti. 
 
A szünetelés időtartama alatt a Védjegyhasználó nem köteles a Védjegyhasználati díj 
megfizetésére, azonban azon időszak alatt, amelyre nem fizet védjegyhasználati díjat, 
nem jogosult a Védjegyhasználati Szerződésből fakadó jogait gyakorolni, így különösen a 
Védjegyet használni. 
 
Amennyiben a Védjegyhasználó újra élni kívánna a Védjegyhasználati Szerződésben 
foglalt jogaival, úgy előzetesen meg kell fizetnie a Kijelölt Szervezet irányában azon 
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Védjegyhasználati díjakat, amelyeket a Szünetelésre (illetve a jelen 
szerződésmódosításra) tekintettel nem fizetett meg a Kijelölt Szervezetnek. A Kijelölt 
Szervezet ezen fizetési kötelezettség teljesítése alól – különös méltánylást érdemlő 
esetben, saját diszkrecionális hatáskörében eljárva, a Védjegyhasználó kérelmére – 
kedvezményt adhat a Védjegyhasználó számára. Ezen kedvezmény adására a jelen 
szerződés időbeli hatálya alatt egy alkalommal van lehetőség. 
 
4.5. A Védjegyhasználó a szerződést a Kijelölt Szervezetnek ajánlott levélben megküldött 
három hónapos felmondási idővel mondhatja fel. 
 

5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 
 
5.1. A védjegyhasználat ideje alatt a Kijelölt Szervezet saját belátása szerinti időpontban, 
az irányadó környezetbarát minősítési követelményrendszer szerint előírt időközönként, 
de legalább a jelen szerződés időbeli hatálya alatt egy alkalommal ellenőrzést tart a 
környezetbarát minősítésű termék vagy szolgáltatás minősítési feltételrendszernek, a 
szerződésben foglaltak folyamatos megfelelősége tárgyában az érintett termék előállítási 
helyén vagy a szolgáltatás helyszínén. Az ellenőrzés a Védjegyhasználó telephelyére, a 
gyártási vagy szolgáltatási eljárásai vizsgálatára is kiterjedhet. 
 
5.2. A helyszíni ellenőrzés alatt a Védjegyhasználó köteles együttműködni a Kijelölt 
szervezettel, és mindenben támogatni a Kijelölt Szervezet által ellenőrzésre megbízott 
szakértők munkáját. 
 
5.3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a környezetbarát szolgáltatás vagy 
termék minősítésre benyújtott pályázat egy példányának a termék előállítási helyszínén, 
szolgáltatás esetében a szolgáltatás helyszínén rendelkezésre kell állnia. A Kijelölt 
Szervezet jogosult bekérni az ellenőrzéssel érintett dokumentációt, és a 
Védjegyhasználónak azt haladéktalanul be kell mutatnia. 
 
5.4. A Kijelölt Szervezet vagy megbízott képviselője jogosult ellenőrzést végezni a 
Védjegyhasználó telephelyén a gyártó vagy szolgáltató minősítő rendszerének, a gyártási 
vagy szolgáltatási eljárásainak vizsgálatára. A Védjegyhasználónak – a számára történt 
előzetes bejelentés hiányában is – kötelessége biztosítani a vizsgálat lehetőségét.  
 
5.5. Az ellenőrzés után a Kijelölt Szervezet jelentést küld a Védjegyhasználónak. 
 
5.6. A feltételrendszernek való meg nem felelés esetén, a Kijelölt Szervezet saját belátása 
illetve a jogszabályi rendelkezések alapján kezdeményezi a Minisztériumnál a 
védjegyhasználat felfüggesztését vagy visszavonását. A védjegyhasználat 
felfüggesztéséről vagy visszavonásáról a Miniszter dönt. 
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5.7. A Kijelölt Szervezet a fogyasztók kezdeményezésére, indokolt esetben további 
helyszíni ellenőrzést végezhet. 
 
5.8. Az ellenőrzések költségei a Védjegyhasználót terhelik. A helyszíni ellenőrzés 
költségeinek fedezetére a Társaság az ellenőrzés költségeivel arányos ellenőrzési díjat 
számol fel, amelynek díja az alábbiak szerint alakul. 
 
A szemledíj mértéke:  50.000 Ft + ÁFA/ALKALOM 
Kis- és középvállalatok szemledíja:  20.000 Ft + ÁFA/ALKALOM  
 
6. A következő dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 
 

 1. sz. melléklet: a Rendelet 2. számú mellékletének megfelelő kétmezős ábra 
 2. sz. melléklet: a Védjegy nézete, a Rendelet 1. számú melléklete alapján 
 3. sz. melléklet: minősítési feltételrendszer a magyar nemzeti „Környezetbarát 

Termék” minősítő védjegy elnyeréséhez 
 
 

A Szerződő Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Kelt:............................................, Dátum: .......................................... 
 

................................................................. 
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 
mint Védjegyjogosult képviseletében 

... 

................................................................. 
... 

mint Védjegyhasználó képviseletében 
... 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
1. Név: 1. Név:   
Cím Cím: 
Aláírás: Aláírás: 
 
2. Név: 2. Név:   
Cím Cím: 
Aláírás: Aláírás: 
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4. melléklet 
 

A Környezetbarát védjegy megjelenítése 
 
Környezetbarát Termék/Szolgáltatás/Csomagolás  
 

 
Grafika színe: fehér alapon pantone 347 zöld vagy fekete, vagy fekete alapon fehér. 
Szövege: fekete vagy fehér, alaptónus fehér vagy fekete. 
Betűtípus: Helvetica normál 
(Specifikáció a Rendelet 1. számú melléklete szerint.) 
 
Környezetbarát Termék védjegy szövegmezővel 
(a Rendelet 2. számú melléklete szerint) 

 
Az 1. mezőben kell feltüntetni a termék/szolgáltatás/csomagolás fogalmak közül a 
megfelelőt, valamint e mező tartalmazza az e rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett 
védjegyet és a regisztrációs számot. 
 
A 2. mezőben kell feltüntetni a védjegyhasználati szerződésben meghatározott 
környezetbarát tulajdonságokat. 
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5. melléklet 
 

A Környezetbarát Termék tanúsítvány 
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