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Bevezető
A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint védjegyjogosult kezdeményezésére a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala a 213760 lajstromszámon bejegyezte a „Lapátos vízi megállóhelyek” védjegyet. A
védjegy grafikai megjelenítése:

E védjegy a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium által létrehozott és működtetett
tanúsító védjegy, melynek alapvető célja, hogy garanciát nyújtson a vízi turizmushoz kapcsolódó
megállóhelyeken elérhető szálláshelyek és szolgáltatások színvonalára.
A „Lapátos vízi megállóhely” olyan vízi járművel közvetlenül megközelíthető minősített szárazföldi
terület, amely minősítési fokától függően (1-lapátos/2-lapátos/3-lapátos/4-lapátos) rendelkezik a vízi
turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális adottságokkal, valamint az ezekhez kapcsolódó
szolgáltatásokkal.
A védjegy tanúsítja, hogy a szolgáltatások minősítése előre meghatározott, a Magyar Kajak- Kenu
Szövetség által kidolgozott és a Minisztérium által jóváhagyott szakmai szempontrendszer alapján
történik.
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I. A LAPÁTOS VÉDJEGY MINŐSÍTÉSI KÖVETELMÉNYEINEK SZEMPONTRENDSZERE
A „lapátos vízi megállóhely” védjegy megszerzésének minősítési követelményeit, szempontrendszerét
a védjegyszabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. Az 1. számú táblázatban láthatók a szempontok
és a válaszoktól függően a lehetséges besorolás.
1. táblázat
Felszereltség
1-lapátos
Vízcsap

Vizesblokk

Szállás lehetőség

Étkezési lehetőség

Elérhetőség

Sportinfrastruktúra

Egyéb szolgáltatások

WC
Zuhanyzó
Sátor
Faház
Apartman ház
Tűzrakóhely
Fedett közösségi tér
Büfé
Élelmiszerkereskedés
Étterem
Turistaút, kerékpárút
Autóút
Tömegközlekedés
Csónak-,
személyszállítás
Kikötési lehetőség
Sportpálya (füves)
Kenubérlés
Kerékpárbérlés
Zárt csónaktároló
Sportolási lehetőség
(homokpálya)
Sportolási lehetőség
(kosárpálya)
Sportolási lehetőség
(tenisz)
Csomagmegőrzés
Turisztikai
programajánló
Elektromos
csatlakozási lehetőség
Evezésoktatás
Sportszer karbantartás
Őrzött parkoló
Egészségügyi és
megelőzési
felszerelések vásárlása
Kulturális
programlehetőség
Egészségügyi ellátás
igénybevétele
Turista felszerelés
vásárlása
Helyi termékek
megtekintésének és
vásárlásának
lehetősége
Internet hozzáférés

Besorolás
2-lapátos
3-lapátos

4-lapátos

Hidegvizes
Nem
vízöblítéses
Hidegvizes
Van
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs

Hideg+Meleg

Hideg+Meleg

Hideg+Meleg

Vízöblítéses

Vízöblítéses

Vízöblítéses

Melegvizes
Van
Nincs
Nincs
Van
Van
Van
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs

Melegvizes
Van
Van
Nincs
Van
Van
Van
Van
Nincs
Van
Van
Van

Melegvizes
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van

Nincs

Nincs

Van

Van

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

Van (lépcső)
Van
Nincs
Nincs
Nincs

Van (stég)
Van
Van
Van
Van

Van (sólya)
Van
Van
Van
Van

Nincs

Nincs

Van

Van

Nincs

Nincs

Nincs

Van

Nincs

Nincs

Nincs

Van

Nincs

Van

Van

Van

Nincs

Van

Van

Van

Nincs

Van

Van

Van

Nincs
Nincs
Nincs

Nincs
Nincs
Nincs

Van
Van
Van

Van
Van
Van

Nincs

Nincs

Van

Van

Nincs

Nincs

Van

Van

Nincs

Nincs

Nincs

Van

Nincs

Nincs

Nincs

Van

Nincs

Nincs

Nincs

Van

Nincs

Nincs

Nincs

Van
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2. táblázat
Pontszám
Van

Felszereltség
Nincs
Vizesblokk
Szállás
lehetőség

Étkezési
lehetőség

Elérhetőség

Sportinfrastruk
túra

Egyéb
szolgáltatások

Vízcsap
WC
Zuhanyzó
Sátor
Faház
Apartman ház
Tűzrakóhely
Fedett közösségi tér
Büfé
Élelmiszerkereskedés
Étterem
Turistaút, kerékpárút
Autóút
Tömegközlekedés
Csónak-, személyszállítás
Kikötési lehetőség
Sportpálya (füves)
Kenubérlés
Kerékpárbérlés
Zárt csónaktároló
Sportolási lehetőség
(homokpálya)
Sportolási lehetőség
(kosárpálya)
Sportolási lehetőség (tenisz)
Csomagmegőrzés
Turisztikai programajánló
Elektromos csatlakozási
lehetőség
Evezésoktatás
Sportszer karbantartás
Őrzött parkoló
Egészségügyi és megelőzési
felszerelések vásárlása
Kulturális programlehetőség
Egészségügyi ellátás
igénybevétele
Turista felszerelés vásárlása
Helyi termékek
megtekintésének és
vásárlásának lehetősége
Internet hozzáférés

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hidegvizes: 1
nem vízöblítéses: 1
hidegvizes: 1

lépcső:1

hideg+meleg:2
vízöblítéses: 2
melegvizes: 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
stég:2
1
1
1
1

sólya:3

1
1

0
0
0
0

1
1
1

0
0
0
0

1
1
1

0
0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

A 2. táblázatban feltüntetett pontszámok összegzésével alakul ki a végső pontszám. Az adott minősítési
kategóriához (1-lapátos v. 2-lapátos v. 3-lapátos v. 4-lapátos) szükséges pontszám elérése önmagában
nem elegendő, egyidejűleg az ahhoz tartozó 1. táblázatban jelzett minimum követelményeknek is meg
kell felelni.
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3. táblázat
Teljesítendő feltételek
Minimum
Pontszám
követelmények
0-6 pont
lsd. 1. táblázat: 1-lapátos
6-15 pont
lsd. 1. táblázat: 2-lapátos
16-30 pont
lsd. 1. táblázat: 3-lapátos
31-39 pont
lsd. 1. táblázat: 4-lapátos
40 pont

Minősítési kategória
nem minősíthető
1-lapátos
2-lapátos
3-lapátos
4-lapátos

Adott lapátos besorolás megszerzéséhez egyszerre két követelménynek kell eleget tenni:
a) Teljesíteni kell a megpályázott lapátszám minőségi követelményeit, melyek az 1. számú
táblázatban láthatók. Akkor tartozik egy megállóhely az adott lapátos besorolásba, ha a
besorolás alatti oszlop sötétkékkel jelölt szempontjaira az ott szereplő, vagy tőle jobbra található
választ adja.
b) El kell érni a szükséges pontszámot, melyet a 2. számú táblázat alapján lehet kiszámolni. Az
elért pontszám alapján a megállóhely különböző, a 3. számú táblázatban látható besorolást
kaphat.
A követelmények és pontszám alapján kapott lapátszámok közül a kisebbet kell figyelembe venni.
A minőségi követelményekre vonatkozó kérdéseket a kérdőív tartalmazza. A kérdések részletes
értelmezését a kitöltési útmutatóban lehet olvasni. A kérdőív a kitöltés után automatikusan elvégzi a
minősítést, melynek tájékoztató jellegű eredménye a kérdőív első oldalán (előlap) látható táblázatban
szerepel.
A védjegy alapvető célja, hogy garanciát nyújtson a vízi turizmushoz kapcsolódó megállóhelyeken
elérhető szálláshelyek és szolgáltatások színvonalára.
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II. A VÉDJEGGYEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA
A védjegy elnyerése önkéntes alapon benyújtott pályázat útján történik. A védjegyhasználati jogosultság
iránt önkéntes alapon pályázhat valamennyi, a „Lapátos vízi megállóhelyek” védjegyszabályzat 7.
pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő szolgáltató.

A.) Minősítés, átminősítés és hosszabbítás folyamata

1.

•pályázat
beküldése

2.

•helyszíni
bejárás

3.

•döntés

4.

•szerződéskötés

1. Pályázat beküldése
A pályázó megállóhely letölti a http://www.vizezz.hu honlapról a pályázati dokumentációt. A pályázati
anyagot elektronikusan a nyikos.andras@sportrendszer.eu címre, és a papír alapon a Magyar KajakKenu Szövetség (MKKSZ) székhelyére (1138 Budapest, Latorca utca 2.) kell elküldeni.
Ezzel egyidejűleg át kell utalni a megfelelő összegű eljárási díjat is. Az összeget a III. pontban látható
táblázatból lehet leolvasni. Az eljárási díjat erre a bankszámlára kell átutalni:
• Kedvezményezett: Magyar Kajak-Kenu Szövetség
• Számlavezető pénzintézet neve: Gránit Bank Zrt.
• Számlaszám: 12100011-10208876
• Közlemény: pályázó megállóhely neve, lapátszám (a kérdőív előlapja szerint)
A beküldendő pályázati dokumentáció tartalma:
1. Kérdőív (a kinyomtatott verzió keltezéssel ellátva és hitelesítve, az elektronikus verziót nem
kell hitelesíteni.)
2. Azonosító dokumentum, amely lehet
A. Cégkivonat:
gazdasági
társaság
üzemeltető
esetén
(http://www.ecegjegyzek.hu/index.html).
B. Kivonat társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól: bírósági nyilvántartási
kivonat, például: egyesület üzemeltető esetén (http://www.birosag.hu).
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3.
4.
5.
6.

C. Személyi igazolvány és lakcímkártya: magánszemély üzemeltető esetén, mindkét
oldalának másolata.
Aláírási címpéldány / aláírásminta.
Tulajdoni lap. Nem szükséges hitelesített.
Működési engedély / Üzemeltetési engedély / Hatósági nyilvántartásba vételt igazoló hatósági
igazolvány másolata.
Eljárási díj befizetése.

A kérőívet Microsoft Excel programmal lehet megnyitni. A feltett kérdésekre a legördíthető menüből
kell kiválasztani a megfelelő választ, vagy szabad szövegesen kell begépelni. A kitöltési útmutató segít
értelmezni az egyes kérdéseket. Ezután ki kell tölteni a keltezést, majd elektronikusan elküldeni.
Emellett ki is kell nyomtatni egy példányban, aláírni, s beküldeni postán.
2. Helyszíni bejárás
A Minősítő Bizottság legfeljebb 30 napon belül értesíti a pályázót a pályázat befogadásáról. Ezután
időpontot egyeztet a pályázóval, s helyszíni bejárás keretében vizsgálja a meg a minősítési
követelmények meglétét. A szemléről jegyzőkönyvet készít, melyet 15 napon belül továbbít a Bíráló
Bizottság részére.
3. Döntés
A Bíráló Bizottság értékeli a beérkezett pályázatokat, és javaslatot tesz a Védjegyjogosultnak. A
Védjegyjogosult döntéséről, annak beérkezése után 5 napon belül értesíti a Minősítő Bizottságot, amely
további 10 napon belül értesíti a pályázót a döntésről.
4. Szerződéskötés
A védjegyhasználati szerződést a pályázó és az MKKSZ írják alá három éves fix időtartamra. A
szerződés aláírásával egyidejűleg az MKKSZ gondoskodik a minősített megállóhely erre a célra
kialakított honlapon (www.vizezz.hu) történő megjelentetéséről. A megállóhely köteles gondoskodni a
védjegy grafikai megjelenítéséről a szerződésnek megfelelően.

B.) Monitoring és szúrópróba ellenőrzés folyamata
A monitoring folyamata annyiban tér el a minősítés, átminősítés, hosszabbítás folyamatától, hogy ezt a
Minősítő Bizottság pályázat nélkül, automatikusan kezdeményezi. Ennek célja, hogy a már megszerzett
védjegy kritériumainak fennállását ellenőrizzék a szerződés fennállása alatt. A monitoring folyamat
költsége a szolgáltatót terheli.
A szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzéseket szintén a Minősítő Bizottság kezdeményezi, de az
ellenőrzést nem köteles előre bejelenteni a szolgáltatónak. Ennek célja a megszerzett védjegy
követelményeinek fennállásának ellenőrzése, illetve az esetleges vásárlói panaszok kivizsgálása lehet.
A szúrópróbaszerű ellenőrzés nem jár költséggel a szolgáltató számára.
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III. A VÉDJEGGYEL KAPCSOLATOS DÍJAK
Szolgáltatás neve
1. Minősítés
(első minősítés és a szerződés lejárata
utáni újraminősítés)

2. Monitoring, hosszabbítás
(a megállóhelyek besorolásának éves
szintű nyomon követése)

3. Átminősítés
(a megállóhelyek felminősítése)

Lapátos besorolás
szerinti árazás
1 lapátos
2 lapátos
3 lapátos
4 lapátos
1 lapátos
2 lapátos
3 lapátos
4 lapátos
1 lapátosból 2 lapátos
2 lapátosból 3 lapátos
3 lapátosból 4 lapátos
4 lapátos

* A minősítési díj 27% általános forgalmi adót tartalmaz.
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Nettó (Ft)

Bruttó (Ft)*

38 000
40 000
42 000
44 000
28 000
28 000
28 000
27 000
27 000
29 000
31 000

48 260
50 800
53 340
55 880
35 560
35 560
35 560
34 290
34 290
36 830
39 370

IV. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A KÉRDŐÍVHEZ
E kitöltési útmutató a „Lapátos vízi megállóhelyek” védjegy minősítési követelményeit vizsgáló
kérdőívhez készült. A kérdőív a http://www.vizezz.hu honlapról tölthető le, MS EXCEL szoftverrel
készült, a kitöltéséhez is erre van szükség. A következő dokumentumok előkészítése megkönnyíti a
kitöltést. Kérjük, ezeket készítse elő:
• tulajdoni lap (Földhivatal)
• cégkivonat VAGY kivonat társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól (bírósági nyilvántartási
kivonat) VAGY személyi igazolvány és lakcímkártya
• aláírási címpéldány VAGY aláírás minta
A kitöltési útmutató minden, a kérdőívben szereplő kérdés értelmezését tartalmazza
kérdéscsoportonként. Az egyes kérdések mellett szereplő  jel kötelezően megválaszolandó kérdést
jelent.
Kitöltés után a kérdőív első oldalán (előlap) látható az eredmény. A minősítéshez a 6. kérdéscsoport
minden kérdésére válaszolni kell. Ha az előlapon a minősítés eredménye „Adathiány!”, az azt jelenti,
hogy nem válaszolt meg minden kérdést.

1. A vízi megállóhely alapadatai
A legfontosabb kapcsolati adatokat kell itt feltűntetni, amelyek majd a nyilvános honlapon is segítik a
beazonosítást a felhasználók, érdeklődők, turisták számára.
1.1 Neve 
A megállóhely egyedi neve, amely alapján a vendégek, turisták megismerik.
1.2 Irányítószáma 
Az ingatlan – amelyen a megállóhely üzemel – irányítószáma.
1.3 Település 
Az ingatlan – amelyen a megállóhely üzemel – mely településhez tartozik?
1.4 Utca, házszám
Az ingatlan – amelyen a megállóhely üzemel –milyen utcában található, mi a házszáma? Ha valamelyik
vagy egyik sem értelmezhető, akkor kérjük, azt írja be, hogy „Nincs!”.
1.5 Honlap címe
Amennyiben van saját, működő, rendszeresen frissített honlap, akkor annak webcíme (URL). Ha nincs
ilyen, akkor kérjük, azt írja be, hogy „Nincs!”.
1.6 E-mail elérhetőség 
A vendégek, turisták számára elérhető nyilvános e-mail cím.
1.7 Vezetékes telefonszám
Olyan telefonszám, amelyen a megállóhely a turisták, vendégek számára bármikor elérhető. Ha nincs
ilyen, akkor kérjük, azt írja be, hogy „Nincs!”.
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1.8 Mobil telefonszám 
Olyan telefonszám, amelyen a megállóhely a turisták, vendégek számára bármikor elérhető. Ha előző
kérdésnél nem adott meg vezetékes számot, akkor itt mindenképpen adjon egy mobil számot. Ha nincs
ilyen, akkor kérjük, azt írja be, hogy „Nincs!”.
1.9 Nyitva tartás 
Kérjük, a legördíthető menükből válassza ki, hogy mely hónapokban van nyitva a vízi túrázók számára
a megállóhely.
1.10 Vízfelület típusa 
Milyen vízfelület mellett található a megállóhely? Kérjük, a legördíthető menüből válasszon.
1.11 Vízfelület neve 
A vízfelület tulajdonneve (pl. Duna).
1.12 Folyó esetén a folyamkilométer
Folyó esetén hányadik folyamkilométernél található a megállóhely? Kérjük, egy arab számot írjon ide.
1.13 Folyó esetén melyik part? 
Jobb vagy bal part? Kérjük, a legördíthető menüből válasszon.
1.14 Fogad szabadidős vízi túrázókat? 
A megállóhelyre szabadon beevezhetnek, ott kiköthetnek a szabadidős vízi túrázók? Kérjük, a
legördíthető menüből válasszon.

2. Az üzemeltető adatai
A megállóhely üzemeltetését végző szervezet (vállalkozás, egyesület stb.) vagy magánszemély adatai.
2.1 Teljes neve / Cég esetén cégnév 
Az üzemeltető teljes, hivatalos neve. Magánszemély esetén az illető teljes neve, szervezet esetén annak
teljes bejegyzett neve.
2.2 Címe / Székhelye 
Magánszemély esetén bejelentett lakcím, szervezet esetén annak székhelye.
2.3 Adóazonosító jel / Adószám 
Magánszemély esetén a 10 jegyű adóazonosító jel, szervezet esetén a 8-1-2 szerkezetű adószám.
2.4 Hivatalos képviselő neve 
Szervezet esetén a hivatalos, aláírásra, nyilatkozattételre jogosul vezető személy neve. Magánszemély
üzemeltető esetén az illető neve.
2.5 Telefonszáma 
Olyan telefonszám, amelyen a hivatalos képviselő személy elérhető. Ha ez megegyezik a megállóhely
adatainál megadott számmal (1.7 és 1.8 kérdések), akkor azt kérjük beírni.
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2.6 E-mail címe 
A hivatalos képviselő saját e-mail címe, ha eltér a megállóhely adatainál megadottól (1.7 kérdés).
Amennyiben megegyezik, akkor azt kérjük beírni.
2.7 Tagja-e a TDM-nek?
Tagja-e az egyesület valamely turisztikai desztinációs menedzsment szervezetnek? Kérjük, a legördülő
menüből válasszon.

3. Szolgáltatás jellege
Milyen típusú eljárást szeretne igénybe venni a megállóhely?
3.1 Milyen szolgáltatást kíván igénybe venni a lapátos védjeggyel kapcsolatban? 
Milyen eljárást szeretne kezdeményezni a minősítendő megállóhely üzemeltetője? Legördülő menüből
lehet kiválasztani.
• Minősítést kérhet az első alkalommal vagy a korábbi minősítés lejárata után.
• Hosszabbítást kérhet az a korábban már minősített megállóhely, amelynek a védjegyhasználati
szerződése határideje lejárt.
• Átminősítést kérhet a meglévő lapátszám növelése céljából. Ha egy lapátos minősítéssel már
rendelkező megállóhely fejlesztette a szolgáltatásait, infrastruktúráját, akkor igényelhet
magasabb lapátszámú minősítést.

4. Az ingatlan adatai
A telek vagy telkek adatai, amelyen, vagy amelyeken a megállóhely fekszik.
4.1 Helyrajzi szám 
A helyrajzi számot az ingatlan földhivatali tulajdoni lapjáról lehet leolvasni. Több érintett ingatlan
esetén kérjük, mindegyik helyrajzi számot adja meg, vesszővel elválasztva.
4.2 Terület jellege 
Külterület vagy belterület. Ez szintén a földhivatali tulajdoni lapról olvasható le. Kérjük, a legördülő
menüből válasszon.
4.3 Természeti védettség?
A helyi önkormányzat tudja megmondani: a Helyi Építési Szabályzat melléklete a Településrendezési
Terv, amin fel van tűntetve, hogy milyen védettségű a terület. Kérjük, a legördülő menüből válasszon.
4.4 Teljes terület (m2) 
A megállóhely által felölelt teljes terület négyzetméterben. Kérjük, csak a számot írja be ide. A tulajdoni
lapról olvasható le.
4.5 A területen található épületek összesített alapterülete (m2)
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A megállóhely területén található épületek alapterületének összege. A kerti építmények (pl.
szerszámtároló, lugas, kukatároló, pergola stb.) kivételével minden épület számít. Kérjük, a legördülő
menüből válassza ki, hogy az összterület melyik intervallumba esik.
4.6 Van az épület(ek)ről műszaki rajzanyag (alaprajz)?
Ez lehet műszaki alaprajz, tervdokumentáció vagy valamilyen műszaki felmérés eredményeként létrejött
tervrajz. Kérjük, a legördülő menüből válasszon.
4.7 Akadálymentesített WC van?
Van olyan mellékhelyiség a megállóhelyen, amelyet fogyatékkal élők is tudnak használni? Kérjük, a
legördülő menüből válasszon.
4.8 A fő funkciók akadálymentesítettek?
A megállóhely fő funkcióit, fontosabb szolgáltatásait el tudják érni fogyatékkal élők is? Például vezet
lépcső az öltözőkhöz, vagy egy szintben vannak a szolgáltatások? Kérjük, a legördülő menüből
válasszon. Fő funkciók:
a) mosdó (WC, zuhany, mosdó)
b) szállás
c) étterem/étkező/büfé (ha van)
d) vízre szállás (A stégre / vízre szállási pontra fogyatékkal élő el tud jutni?)
Kérjük, csak akkor válaszoljon igennel, ha e felsorolás minden elemére vonatkozik az
akadálymentesítettség.
4.9 Befogadóképesség? (fő)
Hány fő tudja egyszerre igénybe venni a megállóhelyet. Fontos, hogy ennél a kérdésnél nem a
szálláshelyek vagy a sátorhelyek száma releváns, hanem az egyszerre a megállóhelyen tartózkodók
legnagyobb létszáma például egy rendezvény esetén. Kérjük, a legördülő menüből válasszon!
4.10 Vízellátás módja
Milyen módon jut ivóvízhez a megállóhely? Kérjük, a legördülő menüből válasszon.
4.11 Szennyvízkezelés módja
Hogyan kezelik, vezetik el a keletkező szennyvizet? Kérjük, a legördülő menüből válasszon.
4.12 Áramellátás módja
Hogyan biztosít elektromos áramot a megállóhely? Kérjük, a legördülő menüből válasszon.
4.13 Gázellátás módja
Kérjük, a legördülő menüből válasszon.
4.14 Vezetékes telefon
Be van kötve a telefon a megállóhelyre? Kérjük, a legördülő menüből válasszon.
4.15 Kábel TV
Be van kötve a kábel TV a megállóhelyre? Kérjük, a legördülő menüből válasszon.
4.16 Hulladékgyűjtés
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Milyen módon gyűjtik a hulladékot? Ha legalább a műanyagokat (PET palack), papírt, üveget, fémet
külön gyűjtik, akkor szelektív, egyébként vegyes. Kérjük, a legördülő menüből válasszon.

5. Tulajdoni helyzet
Az ingatlan(ok) tulajdoni adatait a földhivatali tulajdoni lapról lehet leolvasni.
5.1 Hány tulajdonosa van az ingatlannak? 
Kérjük, ide csak egy számot írjon. Például, ha 1/1 tulajdonos van, akkor értelem szerűen 1. Más esetben
több lesz.
5.2 A legnagyobb arányú tulajdonos neve 
Ha 1/1 tulajdonos van, akkor az ő neve. Ha több tulajdonos van, akkor a legnagyobb tulajdonrésszel
rendelkező tulajdonos neve. Ha a legnagyobb tulajdoni aránnyal rendelkező tulajdonosból több is van
(pl. 3 tulajdonos egyenként 30%-kal), akkor mindegyik nevét adja meg.
5.3 Tulajdoni aránya 
A legnagyobb tulajdoni aránnyal rendelkező tulajdonos részesedése. Kérjük, csak egy százalék
formátumú számot írjon be. Ha egy tulajdonos van, akkor 100%.
5.4 Vagyonkezelő van?
Van az ingatlannak vagyonkezelője? Kérjük, a legördülő menüből válasszon.
5.5 Ha van, akkor a vagyonkezelő neve
Ha az 5.4 kérdésre igennel válaszolt, akkor adja meg a vagyonkezelő nevét.
5.6 Per-, teher- és igénymentes az ingatlan?
Például van-e hitel az ingatlanon, folyik-e peres eljárás, melyben az ingatlan érintett, van-e bejegyzett
joga más jogi személynek az ingatlanon? Kérjük, a legördülő menüből válasszon.
5.7 Az üzemeltetés jogi formája 
Milyen megállapodás alapján üzemelteti az üzemeltető a megállóhelyet. Például ő a tulajdonos, vagy
bérleti szerződés, vagy használati megállapodás stb.

6. Minősítési követelmények
Hat – római számokkal jelölt – témakörben összesen 56 kérdésre kell válaszolni. A válaszokat, a
kérdések mellett található legördíthető menükből lehet kiválasztani. A kérdések közül a világos- vagy
sötétkék színnel kitöltött, összesen 36 kérdés képezi a minősítés alapját, e válaszok alapján a táblázat
automatikusan elvégzi a minősítést, ami az első oldalon (előlap) látható.
I. VIZESBLOKK
Értelmezés:
Védjegyszabályzat, 1. számú melléklet, A minőségi követelmények részletes leírása:
3/a, 1-lapátos: 1 vízcsap/4 sátor, hidegvizes zuhanyzó, mellékhelység nem vízöblítéses
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3/b, 2,3,4-lapátos: melegvizes zuhanyzó, mellékhelység vízöblítéses (2m2/db), vizesblokk
területe 70m2 (női, férfi), nemenként 10 zuhanyzó, 10 vízcsap (1m2/zuhanyterület: összesen 2 x
10m2, 0,5m2/vízcsap: összesen 2 x 5m2, 2m2/WC: összesen 2 x 18m2, bejárat területe: összesen
4m2 → ÖSSZESEN: 70m2/tábor
A vizesblokkok elvárt teljes területének kiszámítása (a 3/b feltétel alapján)
női (db)
férfi (db)
előírt terület nagyság (m2)
ÖSSZES (m2)
9
9
2
36
WC
10
10
1
20
zuhanyozó
10
10
0,5
10
mosdó
1
4
4
bejárat
70
ÖSSZES (m2)
6.1 Vízcsap 
Kérjük, a legördülő menüből válasszon.
6.2 WC 
Kérjük, a legördülő menüből válasszon. Amennyiben többféle komfortfokozatú WC van, akkor a
magasabbat vegye figyelembe.
6.2.1 Nemenként elkülönített?
A mellékhelyiségek nemenként külön vannak, vagy közös mellékhelyiség van mindenki számára?
Kérjük, a legördülő menüből válasszon.
6.3 Zuhanyzó 
Kérjük, a legördülő menüből válasszon.
6.3.1 Ha van, akkor hogyan biztosít meleg vizet?
Amennyiben van tisztálkodásra használható meleg víz, akkor azt hogyan állítják elő? Kérjük, a
legördülő menüből válasszon.
II. SZÁLLÁS LEHETŐSÉG
6.4 Sátor (sátrazásra alkalmas hely) 
Van sátrazásra alkalmas, (füves) terület a megállóhelyen?
6.4.1 Mekkora terület áll rendelkezésre sátrazásra? (m2)
Kérjük, csak egy arab számot adjon meg válaszként.
6.5 A sátrazási lehetőségen kívül hány fő számára van szálláshely? (férőhely)
Kérjük, a legördülő menüből válassza ki, nagyjából hány fő részére tudnak szálláshelyet biztosítani, a
sátrazási lehetőségen kívül.
6.5.1 ebből: faház (férőhely) 
Ha a 6.5 kérdésre adott válasznak megfelelően van szálláshely a megállóhelyen, akkor abból hány
tartozik ebbe a kategóriába. Faház: fedett, zárható, ágyakkal felszerelt szálláshely, alacsony
komfortfokozattal, WC-vel, zuhanyzóval.

Oldal 15 / 20

6.5.2. ebből: apartman ház (férőhely) 
Ha a 6.5 kérdésre adott válasznak megfelelően van szálláshely a megállóhelyen, akkor abból hány
tartozik ebbe a kategóriába. Apartman ház: saját vizesblokkal és főző helyiséggel felszerelt, fűthető,
zárható szállásépület.
6.5.3 ebből: telepített lakókocsiban (férőhely)
Ha a 6.5 kérdésre adott válasznak megfelelően van szálláshely a megállóhelyen, akkor abból hány
tartozik ebbe a kategóriába. Telepített lakókocsi: állandó jelleggel, szállás céljából elhelyezett lakóautó
a vendégek számára.
6.5.4 ebből: bungalóban
Ha a 6.5 kérdésre adott válasznak megfelelően van szálláshely a megállóhelyen, akkor abból hány
tartozik ebbe a kategóriába. Bungaló: klasszikus fa épület csak ágyakkal, vizesblokk nélkül.
6.5.5 ebből: telepített, állandó sátorban
Ha a 6.5 kérdésre adott válasznak megfelelően van szálláshely a megállóhelyen, akkor abból hány
tartozik ebbe a kategóriába. Telepített, állandó sátor: előre felállított, az üzemeltető által biztosított sátor
a megállóhelyen a vendégek számára.
III. ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG
6.6 Tűzrakóhely 
Van tűzrakó hely a megállóhelyen? Kérjük, a legördülő menüből válasszon. Egy tűzrakó hely és
környezete legalább 10 m2 területen fekszik.
6.7 Fedett közösségi tér 
Eső beálló, nyári konyha, szaletli, rózsalugas stb. Kérem, a legördülő menüből válasszon!
Értelmezés:
Védjegyszabályzat, 1. számú melléklet, A minőségi követelmények részletes leírása:
1/a, fedett, oldalról nyitott kör vagy téglalap alakú 35m2-es terület
1/b, fedett terület alatt asztalok, székek találhatók kb. 80 fő számára
6.8 Van a túrázók által használható közösségi konyha?
Legalább melegítésre használható tűzhely vagy rezsó; mosogató.
6.9 Van hűtőszekrény a vendégek számára?
Van a vízitúrázók által használható hűtőszekrény?
6.10 Büfé 
Van a megállóhely területén, helyben vagy a közelében büfé? Kérjük, a legördülő menüből válasszon!
6.11 Élelmiszer kereskedés 
Van a megállóhely területén, helyben, vagy a közelében élelmiszer kereskedés? Kérjük, a legördülő
menüből válasszon!
6.12 Étterem 
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Van a megállóhely területén, helyben, vagy a közelében étterem? Kérjük, a legördülő menüből
válasszon!
IV. ELÉRHETŐSÉG
6.13 Turistaút 
Megközelíthető gyalog a megállóhely? Van jelzett turistaút is? Kérjük, a legördülő menüből válasszon!
6.14 Kerékpárút 
Megközelíthető kerékpárral a megállóhely? Kérjük, a legördülő menüből válasszon!
6.15 Lovas túraút?
Érinti lovas turisták által igénybe vehető útvonal a megállóhelyet?
6.16 Autóút 
Megközelíthető autóval a megállóhely?
6.17 Tömegközlekedés 
Van-e tömegközlekedési lehetőség a megállóhely vonzáskörzetében?
6.18 Csónakszállítás (hajószállítás)
Van a megállóhelynek hajószállítási szolgáltatása?
6.19 Személyszállítás 
Van a megállóhelynek személyszállítási szolgáltatása?
V. SPORTINFRASTRUKTÚRA
6.20 Kikötési lehetőség 
1. Nincs: ide tartozik a lapos partszakasz.
2. Lépcső: vas- vagy betonlépcső.
3. Stég: mérettől függetlenül ide tartozik az olyan stég is, ahol egyszerre csak 1 hajó tud kikötni,
illetve az is, ahol egyidejűleg akár több.
4. Sólya: csónak, hajó leeresztésére szolgáló berendezés.
5. Lapos part, föveny: kikötésre alkalmas hely, ahol több kenuval is meg lehet állni.
6.21 Sportpálya (füves) 
Karbantartott, rendszeresen nyírt füves terület, ami legalább futsal (20x40 méter) méretű.
6.22 Kenubérlés 
Lehet szabadidős túrázáshoz több személyes kenut és felszerelést (lapátok, mentőmellények) bérelni?
6.23 Kajakbérlés
Lehet szabadidős túrázáshoz egy vagy több személyes kajakot és felszerelést (lapátok, mentőmellények)
bérelni?
6.24 Evezős hajó bérlés
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Lehet szabadidős túrázáshoz egy vagy több személyes evezős hajót és felszerelést (lapátok,
mentőmellények) bérelni?
6.25 Sárkányhajó bérlés
Lehet sárkányhajót és felszerelést (lapátok, mentőmellények) bérelni, illetve biztosítanak hozzá
kormányost?
6.26 Horgászcsónak bérlés
Lehet horgászcsónakot és felszerelést (lapátok, mentőmellények) bérelni?
6.27 Horgászfelszerelés bérlés
Lehet horgászfelszerelést (legalább horgászbot) bérelni?
6.28 Motorcsónak bérlés
Lehet motorcsónakot és felszerelést bérelni?
6.29 SUP bérlés
Lehet Stand Up Paddling felszerelést bérelni?
6.30 Kerékpárbérlés 
Lehet kerékpárt bérelni?
6.31 Zárt csónaktároló 
Van tetővel és oldalról fedett, zárt csónakház a megállóhelyen?
Értelmezés:
Védjegyszabályzat, 1. számú melléklet, A minőségi követelmények részletes leírása:
4/a, 240m2 terület, szektorális elosztás
4/b, emeletes tároló: 4 darab emeletes csónaktároló (2x5 hajó elhelyezésére alkalmas tároló),
amelynek helyigénye 15 m2 / tároló, optimális 4 tároló esetén tehát 60m2
4/c, felülről zárt tároló: a vízi járművek emeletes rácsos tárolókba helyezhetők. A felülről zárt
tároló helyigénye 15 m2 / tároló, optimális 4 tároló esetén tehát 60 m2
6.32 Sportolási lehetőség (homokpálya) 
Karbantartott homokos sportpálya pl. strandröplabdához.
6.33 Sportolási lehetőség (kosárpálya) 
Karbantartott, kosárlabda palánkkal felszerelt sportpálya.
6.34 Sportolási lehetőség (tenisz) 
Füves, salakos vagy műanyag borítású, karbantartott teniszpálya.
VI. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
6.35 Csomagmegőrzés 
Van csomagmegőrző vagy ilyen jellegű szolgáltatás pl. csillagtúrázók számára?
6.36 Turisztikai programajánló 
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7/f, 2,3,4-lapátos: tájékoztató füzet, kiadvány kulturális, turisztikai attrakciókról
6.37 Elektromos csatlakozási lehetőség 
7/d, 2,3,4-lapátos: elektromos csatlakozók (karbantartó-kölcsönző egységben, faházban, apartmanban)
6.38 Evezésoktatás 
Lehet vízi sportokkal kapcsolatos oktatást igénybe venni a megállóhelyen?
6.39 Sportszer karbantartás 
Olyan műhely, ahol vízi sporteszközök kisebb sérüléseit helyben meg lehet javítani.
6.40 Őrzött parkoló 
Kérjük, a legördülő menüből válasszon.
6.40.1 Fizetős az őrzött parkoló?
Kérjük, a legördülő menüből válasszon.
6.40.2 Nem őrzött parkoló van?
Kérjük, a legördülő menüből válasszon.
6.40.3 Fizetős a nem őrzött parkoló?
Kérjük, a legördülő menüből válasszon.
6.41 Van lehetőség egészségügyi és megelőzési felszerelések vásárlására? 
Van lehetőség a megállóhelyen egészségügyi és megelőző eszközök, felszerelések vásárlására vagy
pótlására?
6.42 Kulturális programlehetőségek 
Van a megállóhely vonzáskörzetében kulturális attrakció?
6.43 Van lehetőség egészségügyi ellátás igénybevételére? 
Van a megállóhelyen vagy közvetlen közelében egészségügyi ellátó személyzet és helyiség?
6.44 Van lehetőség turista felszerelés vásárlására? 
Lehet a megállóhelyen vagy közelében turista felszereléseket, eszközöket vásárolni?
6.45 Van lehetőség helyi termékek megtekintésére és vásárlására? 
Van a megállóhelyen szuvenírt, helyi kézműves termékeket, élelmiszereket árusító bolt?
6.46 Internet hozzáférés 
Van a vendégek számára használható ingyenes Wi-fi hotspot a megállóhelyen?
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V. FOGALOMMAGYARÁZAT
bíráló bizottság: lásd védjegyszabályzat 6.2. pont.
helyrajzi szám: Az ingatlan nyilvántartási száma, mely a földhivatali tulajdoni lapon található.
megállóhely: lásd vízi megállóhely.
minőségi követelmények: lásd minősítési követelmények.
minősítési követelmények: a „Lapátos vízi megállóhelyek” védjegyszabályzat 1. számú mellékletében
meghatározott követelmények, melyek alapján a minősítés történik.
minősítési kritériumok: lásd minősítési követelmények.
minősítő bizottság: lásd védjegyszabályzat 6.2. pont.
szolgáltató: lásd üzemeltető.
tulajdoni lap: A Magyarország területén található, a földhivatali ingatlan nyilvántartásban bejegyzett
ingatlanok adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket
magába foglaló okirat.
tulajdonos: A vízi megállóhely területének tulajdoni lapja alapján a bejegyzett tulajdonos. Több
tulajdonos esetén a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos.
üzemeltető: Az a jogi vagy természetes személy, amely, vagy aki a vízi megállóhelyet ténylegesen
működteti, a védjegyhasználati szerződést aláírja.
vagyonkezelő: E kérdőív értelmezésében a tulajdonosi jogokat gyakorló, de a tulajdonossal nem
megegyező jogi személy, akire a tulajdonos átruházta a tulajdonosi jog gyakorlásának jogát.
Például a Magyar Állam, mint tulajdonos sok esetben átruházza a tulajdonosi jogokat
önkormányzatok mint vagyonkezelők számára egyes ingatlanok – például sportlétesítmények
– esetében.
védjegyhasználati szerződés: az üzemeltetető és a védjegy jogosultja közötti szerződés, mely alapján az
üzemeltető a védjegyet használhatja.
védjegyhasználó: lásd üzemeltető.
védjegyjogosult: lásd védjegyszabályzat 2.1. és 6.1. pont.
védjegyszabályzat: a „lapátos vízi megállóhely” védjegy meghatározását, leírását, főbb paramétereit
tartalmazó szabályzat, melyet a Magyar Állam, mint védjegyjogosult képviseletében a
Nemzetgazdasági Minisztérium keretein belül a turizmusért felelős miniszter jegyzett ellen.
vízi megállóhely: olyan, vízi járművel közvetlenül megközelíthető szárazföldi terület, amely rendelkezik
a vízi turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális adottságokkal, valamint ehhez kapcsolódó
szolgáltatásokkal.
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