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EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

1. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (továbbiakban Védtv.)
96-97. §-aiban foglaltak alapján a Nyomda- és Papíripari Szövetség Elnöksége 9/2009. számú
határozatával az alábbi együttes védjegy használatára vonatkozó szabályzat elfogadásáról
döntött (továbbiakban Szabályzat).
Az elnökség a védjegy szabályzatot 26/2012. és 19/2012. számú határozataival módosította.
2. A Nyomda- és Papíripari Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az Egyesülési jogról szóló 1989.
évi II. törvény alapján létrehozott és működő társadalmi szervezet. Tagjai a A Szövetséget a
Fővárosi Bíróság 3072. számú határozatával 1990. november 21. napján vette nyilvántartásba.
A Szövetség neve: Nyomda- és Papíripari Szövetség
A Szövetség rövidített neve: NYPSZ
A Szövetség angol nyelvű neve: Federation of Hungarian Printers and Paper Makers
A Szövetség angol nyelvű rövidített neve: FEDPRINT
A Szövetség székhelye: 1114. Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6.
3. A „Magyar nyomdatermék” logó a Nyomda- és Papíripari Szövetség szellemi terméke és
kizárólagos tulajdona. Tulajdonosként kizárólag a Nyomda- és Papíripari Szövetség
engedélyezheti annak használatát. a jelen szabályzat előírásainak betartásával.
4. A Szabályzat hatálybalépésének feltétele a Szabályzat tárgyát képező logó Védtv. 10. §-a szerinti
lajstromba vétele. A Magyar Nyomdatermék védjegyet a Magyar Szabadalmi Hivatal 199 299
sorszám alatt lajstromozta 2009. május 13. napján.

5. A védjegy szabályzat az elfogadott módosításokkal együtt hatályos és érvényes.

Budapest, 2013. február 12.

dr. Peller Katalin
főtitkár
Nyomda- és Papíripari Szövetség
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I. A védjegy tárgya:
A „Magyar Nyomdatermék” logó nemzeti színű és egyszínű felirat együtteséből álló embléma, amely
kifejezi, hogy az így megjelölt termék magyarországi nyomdában készült.
A „Magyar Nyomdatermék” logó megjelölés alapvetően bizalom építő és garanciális célokat szolgál a
termék kiadója, megrendelője, a termék gyártója és végső felhasználója között.
II. Használat
1. Használati engedély kiadásának és a védjegy használatának feltételei
A logó használatára jogosult minden olyan Magyarországon bejegyzett nyomdaipari vállalkozás, amely
-

legalább öt éve folytat fő tevékenységként nyomdaipari tevékenységet,
rendelkezik a fenti tevékenységhez szükséges műszaki-technikai feltételekkel és eszközökkel,
melyeknek együttes értéke beszerzéskori értéken eléri az ötven millió forintot,
a használati engedély kérelmezésekor már legalább fél éve rendelkezik tanúsított ISO minőség
irányítási és környezet központú irányítási rendszerrel,
a kérelem benyújtását megelőző öt évben évente legalább ötven millió forint árbevételt ért el,
a kérelem benyújtását megelőző öt évben évente legalább tíz főfoglalkozású alkalmazottat
foglalkoztatott és közülük legalább egy fő nyomdaipari szakmai végzettséggel rendelkezik,
a kérelem benyújtását megelőző öt üzleti évben legalább két alkalommal pozitív adózás előtti
eredményt ért el, továbbá
a kérelem benyújtását megelőző öt évben legalább egy alkalommal részt vett és valamilyen
díjazást ért el a Pro Typographia szakmai versenyen.

A fenti feltételek együttes fennállását a védjegy jogosult által kijelölt szakértői csoport vizsgálja meg
(auditálás) és ezek meglétéről írásos tanúsítványt ad ki. Az auditálás során a kérelmező köteles
bemutatni a feltételek meglétét igazoló dokumentumokat, valamint a kérelmet megelőző öt üzleti évet
lezáró éves mérleget és eredmény kimutatást.
A szakértői csoport tagjai az így tudomásukra jutott tényeket és adatokat üzleti titokként kezelik és
azokat harmadik személynek nem adhatják ki.
A szakértői csoport a tanúsítványban foglalt feltételek fennállását a használati jog időtartama alatt
bármikor, szúrópróbaszerűen ellenőrizheti.
Amennyiben a használati engedély jogosultja a védjeggyel érintett nyomdatermék kivitelezése során
alvállalkozót vagy bármely más közreműködőt vesz igénybe, úgy a védjegy csak akkor tüntethető fel a
nyomdaterméken, ha a nyomdai műveletek legfeljebb fele Magyarország területén működő
alvállalkozónál vagy közreműködőnél készült, a további műveletek pedig az engedély jogosultjának
nyomdájában készültek.
E feltétel fennállását a védjegy jogtulajdonosa a gyártás követő három éven belül bármikor, korlátozás
nélkül ellenőrizheti.
A használat további, együttes feltétele, hogy a nyomdatermék megrendelője, kiadója írásban járuljon
hozzá a logó feltüntetéséhez a termék bármely borító felületén vagy az impresszumban. A kiadó vagy
megrendelő engedélyét a nyomdának kell beszereznie. A megrendelő engedélye hiányában történő
jogosulatlan használatért a Nyomda- és Papíripari Szövetség nem, kizárólagosan a kérelmező nyomda
felel.
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2. Használati engedély időtartama
A tanúsítvány alapján kiadható használati engedély időtartama egy naptári év.
A használati engedély évente meghosszabbítható. Az időtartam nem igazodik a naptári évhez, kezdő
napja a használati engedély kiadásának napja.

3. Tanúsítvány és használati engedély díjazása
A védjegy tulajdonosa a használati engedély megszerzéséhez szükséges tanúsítvány kiadását és a
használati engedélyt díjfizetéshez köti.
Az audit elkészítésének és a tanúsítvány kiadásának díja egységesen 50.000.- Ft + ÁFA.
Az egy évre szóló használati engedély díja
- nem tagvállalat nyomda esetében a Szövetségi teljes jogú tagsági jogviszony esetén fizetendő
tagdíj éves összegének 40 %-a
- korlátozott jogú Szövetségi tag esetében a Szövetségi teljes jogú tagsági jogviszony esetén
fizetendő tagdíj éves összegének 20 %-a
A teljes jogú tagsági jogviszony esetén fizetendő tagdíj táblázatot a Szövetség honlapján teszi közzé.
Az audit és a használati engedély díját egy összegben, számla ellenében kell megfizetni.
Amennyiben a kérelmező a Nyomda- és Papíripari Szövetség teljes jogú tagja, a tanúsítvány megszerzése
és a használati engedély a tagsági jogok részét képezi, így ezért a teljes jogú tagoknak külön díjat fizetni
nem kell.
4. Használati engedély kiadása, regisztráció, adatszolgáltatás
A logó használatának engedélyezését a nyomda kezdeményezi a Szövetség ügyvezetésénél, az
engedélyező nyilatkozatot a főtitkár adja ki. A hozzájárulás csak a használati feltételek (audit) hiányában
tagadható meg.
A használatról a Szövetség írásos dokumentumot ad ki és folyamatos regisztrációt vezet. A használatra
feljogosított nyomdák névsorát közzéteszi honlapján, www.fedprint.hu és erről tagjait közvetlenül is
írásban tájékoztatja.
A védjegy használója negyedévente köteles adatszolgáltatásra és a Szövetség felé megküldeni azon
termékek adatait, amelyeken a Magyar Nyomdatermék védjegy felhasználásra került. Az
adatszolgáltatás tartalmazza a kiadó vagy megrendelő megnevezését, a termék címét vagy elnevezését,
továbbá az adott negyedévben védjeggyel ellátott összes termék példányszámát.
5. Használati engedély megszűnése vagy visszavonása
Megszűnik, illetve visszavonható a nyomda védjegy használati engedélye,
-

ha lejárt az engedély egy éves időtartama és az engedélyes nem kérte annak meghosszabbítását
ha bebizonyosodik, hogy a tanúsítvány kiadásakor fennálló feltételek megszűntek
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amennyiben a védjegy használója az előző pontban feltüntetett adatszolgáltatást elmulasztja
vagy megtagadja és két írásbeli felszólítás ellenére sem pótolja
ha a nyomda ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárást tettek közzé hivatalos lapban
annak a terméknek a vonatkozásában, amelynél a termék kiadója vagy megrendelője
visszavonta a védjegy használatához történő hozzájárulását a jövőre nézve
minden termék vonatkozásában, ha az engedélyes a termék megrendelője vagy kiadója
tiltakozása ellenére jogosulatlanul használta a védjegyet.

Amennyiben a nyomda a védjegyet a szövetség engedélye nélkül, jogosulatlanul használja, a Szövetség,
mint jogtulajdonos bírósági eljárás indítását kezdeményezi a nyomdával szemben.
A megszűnt használati jogosultságot, illetve a fent említett eljárás kezdeményezését a Szövetség
hivatalos honlapján (www.fedprint.hu), valamint a szakmai sajtóban teszi közzé, illetve erről tagjait
közvetlenül is írásban tájékoztatja.

Jelen szabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi a Nyomda- és Papíripari Szövetség Alapszabálya.
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