A „SZÉKELY TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT ”
védjegy‐tanusítási rendszer

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
I. A védjegytulajdonos:
HARGITA MEGYE TANÁCSA
RO – 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám,
Tel.: +4‐0266‐207700, Fax: +4‐0266‐207703, info@hatgitamegye.ro, www.hargitamegye.ro
Hargita Megye Tanácsa koordináló és ellenörző szerepet tölt be a tanusítási rendszer
folyamatában, a döntéshozó szerep a Bíráló Bizottságé.
II. A terméktanusítás célja:
‐

a Székelyföldön előállított jellegzetes, magas minőségű termékek és szolgáltatások
népszerűsítése Székelyföldön, Romániában, valamint határainkon túl,

‐

a koncepció bevezetése által a kereskedelmi piacon egy tudatos fogyasztói magatartás
kialakításának elősegítése, hogy Székelyföldön a helyi termékeket, külső piacon a minőségi
székelyföldi termékeket keressék,

‐

a környezetbarát módon előállított, egészséges és minőségi székelyföldi termékek
fogyasztása legyen az egészséges életmód szimbóluma (bio‐hús, bio‐tej, kenyér, sajt,
gombák stb.),

‐

a közösségek helyi identitástudatának megerősítése és megőrzése,

‐

a termelők közötti kapcsolat megerősítése.

III. A tanusítási rendszer szervei
1. Hargita Megye Tanácsa

A védjegy tanusítási rendszer létrehozásával és működtetésével kapcsolatban a
tulajdonosi jogot gyakorolja, ennek keretében gondoskodik:
o a tanusítási eljárás működtetésében érintett személyek megbízásáról és a
szükséges szervek létrehozásáról,
o a rendszer működtetéséhez szükséges gazdasági feltételek biztosításáról,
o a Működési Szabályzat jóváhagyásáról, módosításáról,
o a rendszer minőségpolitikájának meghatározásáról,
o a függetlenségi és titoktartási politika meghatározásáról
o a védjegy használati jog kiadásáról
2. Bíráló Bizottság
A Bíráló Bizottság a terméktanusításért teljes szakmai felelősséggel tartozó,
szakértőkből létrehozott testület. Tagjait Hargita Megye Tanácsa kéri fel a
közreműködésre és elnöki rendelettel nevezi ki.
A Bíráló Bizottság havonta ülésezik, feladata a beérkezett kérelmek felülvizsgálata, a
termékek/szolgáltatások pontozása a kritériumrendszer alapján és a
védjegyhasználat jogának odaítéléséről vagy visszautasításáról való döntéshozás.
3. Külső szakértők
A terméktanusítási eljárás során a nevezések szakvéleményezése, az esetleg
szükséges auditok, vizsgálatok végzése a szakma által elismert szakértők,
laboratóriumok bevonásával történik.
A tanusítási rendszerben csak szakmailag kompetens, a pártatlanság és szakmai
titoktartás követelményeinek megfelelő személyek működhetnek közre.
IV. A terméktanusításhoz kapcsolódó dokumentumok
1. Működési szabályzat – a terméktanusítási tevékenység alapdokumentációja,
mely a terméktanusítási folyamatot szabályozza
2. Nevezési lap – vagy igénylési kérelem, melynek benyújtásával igényelhető a
védjegyhasználati jog
3. Kritériumrendszer – az ágazati általános és részletes követelményeket
tartalmazza, melyeknek kidolgozása és frissítése a Bíráló Bizottság javaslata
alapján történik

4. Használati (licensz) szerződés – tartalmazza, hogy hol és milyen formában lehet
használni a védjegyet,
5. Tanusítvány – a használati (licensz) szerződés alapján készül és tanusítja, hogy a
kérelmező jogosult a SZÉKELY TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT
védjegy használatára a szerződésben pontosan megjelölt termékekre
V. A védjegy elnyerésének feltétele
A „SZÉKELY TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT” komunitáris védjegy használati
jogát igényelheti bármely jogi személy, vagy termelői engedéllyel rendelkező kistermelő, aki
eleget tesz az alábbi feltételeknek:
1. Székelyföldön bejegyzett működési vagy termelői engedéllyel rendelkezik és
ugyanitt fejti ki tevékenységét,
2. Tevékenységének célja a hagyományok ápolása és továbbvitele, a Székelyföldön
megtermelt ipari termékek esetén a termék nevének öregbítése, székelyföld
hírnevének gyarapítása,
3. Jellegzetesen helyi terméket vagy szolgáltatást kínáljon, ipari termékek esetén
kapcsolódjon a hely hagyományaihoz, vagy bizonyítsa a termék piaci és gazdasági
szerepét, előny ha a térség lakóinak jövedelemszerzési lehetőséget biztosít,
4. A pályázott termékekkel kapcsolatban rendelkezik a tulajdonosi jogokkal,
5. A termék előállításának feltételeiért, minőségéért közvetlen felelősséget vállal,
6. A termék előállításával és forgalomba hozatalával kapcsolatos törvényes feltételeket
betartja,
7. Az előállított termékek többnyire helyi alapanyagból készüljenek, ipari termelés
esetén bizonyítani az alapanyag származási helyét
A védjegy igénylése és elnyerése semmilyen anyagi költséggel nem jár.
VI. A tanusítási eljárás lépései
1. A védjegyhasználati jog megadása az igénylési kérelem (NEVEZÉSI LAP)
benyújtásával kezdeményezhető.
o A NEVEZÉSI LAP Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési osztályán, a 205‐ös
irodában vagy a www.hargitamegye.ro honlapon érhető el,

o A kitöltött nevezési lapokat az ehhez kapcsolódó mellékletekkel postán 2
példányban vagy elektronikusan Hargita Megye Tanácsához kell eljuttatni, a
nevezési lapon szereplő címre,
2. A Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési osztályán formailag megvizsgálják a
benyújtott kérelmet, nyilvántartásba veszik és 1 példányt visszaküldenek az
igénylőnek.
3. A Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési osztálya továbbítja a kérelmet a Bíráló
Bizottság felé, ez felülvizsgáljaa kérelmet, hogy eleget tesz‐e az V. pontban
foglaltaknak, valamint pontozza a terméket/szolgáltatást a Kritériumrendszer
alapján.
Pozitív elbíráláshoz a maximális pontszám legalább 60%‐át kell teljesíteni.
4. Amennyiben a Bíráló Bizottság hiányosságot észlel, jelzi ezt a védjegyet igénylőnek
és határidőt ad a hiányosságok pótlására.
5. Amennyiben a védjegyhasználatot igénylő az adott határidőn belül pótolja a
hiányosságokat, a Bíráló Bizottság meghozza a döntést, használati (licensz)
szerződés alapján a tanusítványt kiadja és a védjegyhasználati jogot engedélyezi.
6. Amennyiben a védjegyet igénylő nem teljesíti a védjegyhasználathoz szükséges
feltételeket, a Bíráló Bizottság a kérelmet elutasítja.
7. Visszautasítás esetén a védjegyhasználatot igénylő újabb dokumentációval
jelentkezhet, amennyiben terméke/szolgáltatása időközben eleget tesz a
védjegyhasználathoz szükséges feltételeknek.
8. A védjegyhasználatra jogosultak frissített listája a www.hargitamegye.ro honlapon
érhető el.
9. A „SZÉKELY TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT” kommunitáris védjegy
használatára jogot nyert vállalkozás a védjegyet a használati (licensz) szerződésben
foglaltak szerint használhatja minden tanusított termékére/szolgáltatására.
10. Amennyiben a védjegy használatára jogot nyert vállalkozás a Működi szabályzat
valamely pontját nem tartja be, a Bíráló Bizottság felszólítja és határidőt ad a
hiányosságok kiküszöbölésére
11. Amennyiben a megadott határidőn belül a felszólított vállalkozó nem oldja meg a
problémát, a Bíráló Bizottság javaslatára a védjegytulajdonosnak jogában áll dönteni
a védjegyhasználat jogának megvonásáról és a védjegyhasználatra jogosultak
listájáról törölni az érintett vállalkozót.

VII.

A védjegy használati jogának megszűnése
A “SZÉKELY TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT” kommunitáris védjegy
használata megszűnik, ha:
• a tanusítványban rögzített időtartam lejár,
• a védjegy használatáról a védjegyet elnyert vállalkozás bármilyen okból lemond,
• a tanusítványt és a védjegyhasználati jogot a tanusító a Működési Szabályzat
megsértése miatt visszavonja

A védjegyhasználati jog nem átruházható.
VIII.

Arculati elemek
A

„SZÉKELY

TERMÉK/PRODUS

SECUIESC/SEKLER

PRODUKT”

kommunitáris

védjegyhasználatra jogosult vállalkozók a védjegyet használhatják leveleken, fejléceken,
reklámokban, székhelyükön, népszerűsítő anyagaikban, valamint minden névjegyhasználatra
jogosult termékükön.
A „SZÉKELY TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT” komunitáris védjegy a Belső
Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) által kibocsájtott tanusítványban szereplő termékkategóriákra
használható.
Minden védjegyhasználó logo‐ján
kötelező módon szerepel a “sub licență”
felirat, valamint a tanusítvány száma.

sub licență, nr.

Csíkszereda, …………………………..

Hargita Megye Tanácsa
elnök
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