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„Lapátos vízi megállóhely” minősítésének tanúsító
védjegy szabályzata
A védjegy célja:
A „Lapátos vízi megállóhely” tanúsító védjegy a turizmusért felelős miniszter által vezetett
minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) által létrehozott és működtetett tanúsító
védjegy, amelynek alapvető célja, hogy garanciát nyújtson a vízi turizmushoz kapcsolódó
megállóhelyeken elérhető szálláshelyek és szolgáltatások (a továbbiakban együtt: vízi
megállóhely) 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 KajakKenu Szövetség (továbbiakban: MKKSZ) által kidolgozott és a Minisztérium által
jóváhagyott szakmai szempontrendszer alapján történik.

A védjegy további célkitűzései:
-

A

jelen

szabályzatban

rögzített

minőségi

követelményeknek

megfelelő,

a

védjegyhasználat jogát elnyerő vízi megállóhelyek pozitív megkülönböztetése.
-

A tudatos fogyasztói magatartás elősegítése, a tájékozott fogyasztói döntés
meghozatalának megkönnyítése a szolgáltatások garantált színvonaláról nyújtott
megbízható információk által.

-

A védjegy arra ösztönzi a vízi megállóhelyek üzemeltetőit, hogy fejlesszék
tevékenységüket, szolgáltatásaikat, infrastrukturális adottságaikat, annak érdekében,
hogy minél magasabb besorolást érhessenek el.

A kitűzött célok elérése érdekében a védjegyszabályzat alkalmazása során mind a
védjegyhasználat jogosultságát elnyerni kívánó szolgáltatók, mind a védjegytulajdonos és a
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védjegy működtetésében érintett egyéb szervek, szervezetek tiszteletben kell, hogy tartsák az
alábbi elveket:
-

A védjegyhasználatra jogosult szolgáltatók kiválasztásánál, azaz a pályázati eljárásban
érvényesülnie kell a szakszerűség, függetlenség és pártatlanság elvének.

-

Az előre rögzített szakmai szempontrendszer alapján a védjegyhasználat jogszerűségét
és a minősítési kritériumok fennállását rendszeres időszaki ellenőrzés garantálja.

-

A védjegyhasználat jogát megszerző szolgáltatók kötelesek együttműködni az
ellenőrzést, felülvizsgálatot végző szervekkel.

-

A követelmények be nem tartása, illetve a jogszabályellenes magatartás esetén a
védjegy használatának joga visszavonható.

-

Mind a védjegyhasználatra pályázat útján jogosultságot szerzett, mind a jogosultságot
elvesztett szolgáltatók neve folyamatosan nyilvánosságra kerül.

-

A védjegy használatára igényt tartó szolgáltatóktól elvárt a magas minőség iránti
igény, valamint a fogyasztóorientált szemlélet kialakítása és fenntartása.

A „Lapátos vízi megállóhely” tanúsító védjegy jelen működési szabályzata megfelel
valamennyi, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 101.§ (5)
bekezdésében foglalt előírásnak.

1. A tanúsító védjegy leírása
1.1. A védjegy grafikus megjelenítését az 3. számú melléklet tartalmazza.

1.2. A védjegy szimbóluma a lapát, amelynek száma a minősítés besorolása szerint alakul.

1.3. A védjegy összetevői: a minősítési besorolás szerinti számú lapát:
•

1. lapátos

•

2 lapátos

•

3 lapátos

•

4 lapátos
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2. Védjegyjogosult neve és székhelye:
2.1. A védjegyjogosult a Magyar Állam, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény 2.§
(2) bekezdése értelmében. A védjegyjogosult védjegyoltalomból eredő jogait és
kötelezettségeit az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1.§ (2) bekezdésének d)
pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (6) bekezdése
alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium, képviseli: turizmusért
felelős miniszter) gyakorolja.

2.2. 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

3. A védjegyjogosultság hatálya:
A védjegyjogosultság hatálya kiterjed mindazon szolgáltatókra, akik megfelelnek a pályázati
feltételeknek, teljesítik a jelen szabályzatban rögzített minőségi követelményeket, és amelyek
tevékenysége kiterjed a védjegyek nemzetközi, Nizzai Megállapodás szerinti osztályozási
rendszerének 39. osztályára: Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés, vagy
41. osztályára: Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

4. Minőségi követelmények:
A vízi megállóhelyek a minőségi követelményeinek részletes leírása az 1. számú mellékletben
található. A tábor területének optimális elrendezése a 2. számú mellékletben található.
A védjegyhasználati szerződés megkötésének, azaz a tanúsító védjegy elnyerésének feltétele,
hogy a benyújtott pályázatot a 6.2. pontban meghatározott Bíráló Bizottság az előre
meghatározott szakmai követelményrendszer alapján pozitívan értékelje és javaslata alapján a
Védjegyjogosult meghatározza annak minősítését.
A minősítési szempontrendszer felülvizsgálata 3 évente történik, emellett az MKKSZ
bármikor módosítást kezdeményezhet. A 6.2. pontban meghatározott Bíráló Bizottság minden
esetben javaslatot tesz a módosítás tartalmi és szakmai megalapozottságáról, illetve arról,
hogy javasolja-e beépíteni azt a minősítés szempontrendszerébe. A Védjegyjogosult dönt a
módosítások elfogadásáról.
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5. Tanúsítási szabályok:
A védjegy elnyerése pályázat útján történik.
A védjegyhasználati jogosultság iránt önkéntes alapon pályázhat valamennyi, jelen működési
szabályzat 7. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő szolgáltató. A védjegy
használatára kizárólag védjegyhasználati szerződés alapján, jelen működési szabályzat
előírásainak betartása mellett van lehetőség.

6. A minőségtanúsítás szervezete:
A védjeggyel kapcsolatos feladatok a
•

Védjegyjogosult

•

Bíráló bizottság

•

Minősítő bizottság és

•

az adminisztratív feladatokat ellátó MKKSZ

között oszlanak meg.

6.1. Védjegyjogosult:
-

meghatározza a program működtetésének szervezeti kereteit,

-

kijelöli, illetve jóváhagyja a Bíráló Bizottság tagjait,

-

elkészíti a Bíráló Bizottság Ügyrendjét,

-

jóváhagyja a Minősítő Bizottság Ügyrendjét,

-

dönt a vízi megállóhely minősítéséről, ennek alapján engedélyezi, vagy elutasítja a
védjegyhasználati

szerződés

megkötését,

szükség

esetén

rendelkezik

felmondásáról,
-

elfogadja, illetve szükség esetén felülvizsgálja a jelen szabályzatot.

6.2. Bíráló Bizottság:
A Bíráló Bizottság
a) a Minisztérium által kijelölt egy,
b) a MKKSZ által javasolt és a Minisztérium által jóváhagyott egy,
és
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annak

c) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által javasolt és a Minisztérium által
jóváhagyott egy képviselőből áll.
A Bíráló Bizottság:
-

javaslatot tesz a vízi megállóhely minősítésére,

-

az ellenőrzések eredménye alapján javaslatot tesz a védjegyhasználat felülvizsgálatára,

-

javaslatot tesz a védjegyszabályzat felülvizsgálatára,

-

intézi a Minősítő Bizottság eljárásával szembeni esetleges panaszokat.

6.3. Minősítő Bizottság:
A Minősítő Bizottság tagjait a MKKSZ szakértői közül jelöli ki. A Minősítő Bizottság
megvizsgálja a beérkezett pályázatoknál a minősítési kritériumok meglétét, szakmai ajánlást
készít a szolgáltatónak a vízi megállóhely üzemeltetésére vonatkozóan, valamint ellenőrzi a
minősítési követelmények megvalósulását a védjegyhasználat során.

A beérkezett

pályázatokhoz szakmai ajánlást készít a Bíráló Bizottság részére.

6.4. Adminisztrációs feladatok:
A MKKSZ köteles:
-

nyilvánosságra hozni a vízi megállóhelyek minősítésére előre meghatározott
követelmény szempontrendszerét,

-

elkészíteni a Minősítő Bizottság ügyrendjét,

-

kidolgozni a pályázati formanyomtatványokat és azokat közzétenni a szervezet
honlapján,

-

ellátni a védjegyhasználattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, különös
tekintettel a védjegylicencia-szerződések megkötésére,

-

vezetni a védjegyjogosultakkal kapcsolatos adatokat tartalmazó nyilvántartást,

-

gondoskodni a pályázati- és a védjegyhasználati díj beszedéséről,

-

gondoskodni arról, hogy a védjeggyel rendelkező szolgáltató felkerüljön a MKKSZ
honlapjára,

-

éves beszámolót készíteni a védjegyrendszer működéséről.
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7. Pályázati feltételek:
Pályázati eljárásban részt vehet minden szolgáltató, amely megfelel a 7.1 pontban rögzített
pályázati követelményeknek, és pályázatát a 7.2. pont szerint hiánytalanul benyújtja.

7.1. Pályázati követelmények
A vízi megállóhely minősítésére pályázatot az a szolgáltató nyújthat be, amely:
-

teljesíti a megállóhelyen nyújtott szolgáltatások tekintetében, az adott szolgáltatási
tevékenység megkezdésének, folytatásának jogszabályban előírt követelményeit,

-

elfogadja, hogy a védjegyhasználati jog elnyerése esetén a minősítési követelmények
megvalósulását a Minősítő Bizottság jogosult ellenőrizni,

-

elfogadja, hogy a MKKSZ nevét és elérhetőségét köteles megadni a panaszfórumok
között.

7.2. A pályázat benyújtásának módja, elemei
A pályázatokat a MKKSZ által fenntartott honlapon elérhető formanyomtatványok
kitöltésével, a pályázati díj befizetésének igazolásával a MKKSZ részére kell magyar nyelven,
a szükséges mellékletekkel postai vagy elektronikus úton eljuttatni. A Bíráló Bizottság adott
ülésén elbírálandó pályázatok beadási határidejét a Minősítő Bizottság a MKKSZ által
fenntartott honlapon közzéteszi. A Bíráló Bizottság szükség szerint, de évente legalább két
alkalommal, minden félév végén ülésezik.

7.3. A pályázat elbírálásának rendje
A pályázatokat a Minősítő Bizottság vizsgálja meg és ellenőrzi a formai szempontokat is. A
pályázó által beadott formanyomtatványban meg kell jelölni az elnyerni kívánt minősítési
kategóriát (1-lapátos/2-lapátos/3-lapátos/4-lapátos).

Amennyiben a pályázó megfelel a formai követelményeknek, úgy a Minősítő Bizottság
helyszíni bejárást tart előre egyeztetett időpontban, amely során a követelményeknek való
megfelelést vizsgálja és erről összefoglaló jelentést készít a Bíráló Bizottság részére. Az
összefoglaló jelentés ajánlást tartalmaz a védjegyhasználati jogosultság megadására vagy a
pályázat elutasítására, illetve a megállóhely minősítési kategóriájára. A minősítésről a Bíráló
Bizottság dönt a Minősítő Bizottság javaslata alapján. Az elnyert minősítési kategóriára a
védjegyhasználatot a Védjegyjogosult engedélyezi.
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Amennyiben a Minősítő Bizottság értékelése szerint a vízi megállóhely nem felel meg az
igényelt minősítési kategóriának, követelményeknek s ezzel a Bíráló Bizottság is egyetért, a
Minősítő Bizottság erről írásban értesítést küld a pályázónak, amely tartalmazza a kért
besoroláshoz kapcsolódó hiánylistát is. A pályázó kérelmére a Minősítő Bizottság ismételt
helyszíni látogatást tesz, és megvizsgálja a listában szereplő feltételek teljesítését.
Amennyiben a vízi megállóhely megfelel a kategóriára előírt követelményeknek, úgy a
Minősítő Bizottság írásos ajánlást küld a Bíráló Bizottságnak a pályázat elfogadására
vonatkozóan.

Amennyiben a Bíráló Bizottság nem támogatja a Minősítő Bizottság javaslatát, úgy a
MKKSZ más, szakemberekből álló Minősítő Bizottságot köteles kijelölni, amely újra elvégzi
a helyszíni látogatást és vizsgálatot - a fent előírt eljárási rendre tekintettel -, valamint új
ajánlást tesz a Bíráló Bizottságnak. A fent rögzített eljárásokat követően, a pályázatot a Bíráló
Bizottság javaslata alapján a Védjegyjogosult írásban hagyja jóvá.

8. Védjegyhasználati szerződés:
A 7. pontban jelzett pályázati feltételeket teljesítő szolgáltatókkal a Védjegyjogosult
képviseletében a MKKSZ 3 (három) évre köti meg a védjegyhasználat keretét rögzítő, a
védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény IV. fejezete szerinti
védjegyhasználati szerződést (védjegylicencia-szerződés). A szerződéskötés részeként kerül
sor a minősítést bemutató, a védjegyet tartalmazó sorszámozott tábla és az azt tanúsító
igazolás kiadására. A táblát a vízi megállóhely bejáratának közelében jól látható helyen kell
elhelyezni.

A védjegyhasználati szerződés a FÜGGELÉKBEN található.

9. A védjegy használata:
A védjegylicencia-szerződés alapján a szolgáltató a védjegyhasználati jogosultságot, az
elnyert minősítési kategóriára 3 évre szerzi meg. A szolgáltató a szerződésben foglaltaknak
megfelelően jogosult feltüntetni a védjegyet a vízi megállóhelyen, a kereskedelmi
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kommunikációjában, továbbá a védjegyhasználatban való részvételére a védjegy alapvető
célkitűzéseinek egyidejű megjelölésével hivatkozni jogosult.

10. A védjegyhasználat jogszerűségének ellenőrzése:
A védjegy használatának jogszerűségét, azaz a 4. pontban rögzített feltételek megvalósítását
és folyamatos biztosítását a Minősítő Bizottság jogosult ellenőrizni. A Minősítő Bizottság a
szerződéskötéstől számított 1 év elteltével ellenőrzést végez. Az Minősítő Bizottság fenntartja
a jogot, hogy a védjegyhasználati időszakon belüli ellenőrzések szúrópróba szerinti
elvégzésére is. A védjegyhasználati jogot megszerző szolgáltatók kötelesek együttműködni az
ellenőrzések során. Az ellenőrzéstől való elzárkózás esetén vélelmezhető, hogy a szolgáltató
kötelezettségének nem tett eleget. Az ellenőrzésekre az ellenőrzési jogosultság egyidejű
igazolása mellett, a Védjegyjogosult által megállapított tartalmú, hitelesített ellenőrzési
formanyomtatvány kitöltésével kerül sor. A szolgáltató aláírásával ismeri el az ellenőrzésen
megállapítottakat, amennyiben azokat vitatja, úgy a formanyomtatványon észrevételt tehet.
Az észrevételt a Minősítő Bizottság a Bíráló Bizottság felé továbbítja, aki azt megvizsgálja, és
azt figyelembe véve javaslatot tesz a Védjegyjogosultnak a további engedélyezésre vagy a
minősítés módosítására, esetlegesen a védjegy használatának felmondására.

11. A védjegyhasználati jog megszűnése:
Megszűnik a védjegyhasználat joga, amennyiben a védjegyhasználatra vonatkozó szerződés
(védjegylicencia-szerződés) megszűnik, így különösen ha:
-

a szerződésben kikötött időtartalom letelik,

-

a védjegy használója a szerződést – az abban foglalt felmondási joga alapján –
felmondja,

-

a Védjegyjogosult a szerződést – az abban foglalt feltételek szerint – felmondja,

-

a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Védjegyjogosult a védjegyhasználati jogot felmondja,
ha:
-

a szolgáltató az ellenőrzéstől elzárkózik,
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-

az ellenőrzés során

elkészített formanyomtatvány alapján

a szolgáltató a

követelményeknek nem tett eleget, és a szolgáltató a megállapításokra észrevételt nem
tett,
-

az ellenőrzés során

elkészített formanyomtatvány alapján

a szolgáltató a

követelményeknek nem tett eleget, és a szolgáltató által tett észrevételeket a Bíráló
Bizottság elutasította,
-

a védjegyhasználati szerződésben foglaltak megsértése esetén.

12. A védjegyhasználati jog megsértése, jogosulatlan
védjegyhasználat:
Védjegyhasználat megsértésének minősül, ha a szolgáltató a védjegyet
-

jogosultság megszerzése nélkül,

-

védjegyhasználati szerződés megkötése nélkül,

-

védjegyhasználati szerződés hatályának letelte után,

-

védjegyhasználati szerződés felmondása után is,

-

más, a követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás vonatkozásában is használja.

Jogosulatlan védjegyhasználat esetén a Védjegyjogosult a védjegyek és földrajzi árujelzők
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 27. §-ában rögzítettek szerint jár el.

13. Költségek:
13.1. Pályázati díj
A pályázó a pályázat benyújtásakor az alább meghatározott pályázati díjat köteles megfizetni.
(Ft)
Minősítés
Átminősítés

1-lapátos
38 000 + ÁFA
27 000+ÁFA

2-lapátos
40 000+ÁFA
29 000+ÁFA

3-lapátos
42 000+ÁFA
31 000+ÁFA

4-lapátos
44 000+ÁFA
-

A pályázati díj sikeres pályázat esetén tartalmazza a védjegytábla elkészítésének költségét. A
pályázati díjat a Védjegyjogosult a MKKSZ javaslatára módosíthatja. A pályázati díjat a
MKKSZ köteles a honlapján közzétenni Az újraminősítési díj a minősítés lejáratát követő
ismételt minősítés kedvezményes díjtétele.

[11]

13.2. Védjegyhasználati díj
A védjegyhasználat jogát megszerző szolgáltató a védjegyhasználati szerződésben
meghatározott összegű védjegyhasználati díjat köteles fizetni a MKKSZ részére, ami a
besorolás éves szintű nyomon követésének díja.

(Ft)
Monitoring,
hosszabbítás

1-lapátos

2-lapátos

3-lapátos

4-lapátos

28 000+ÁFA

28 000+ÁFA

28 000+ÁFA

27 000+ÁFA

A védjegyhasználati díj minden megkezdett naptári év után fizetendő, a minősítés évében a
pályázati díjon felül nem kell védjegyhasználati díjat fizetni. A védjegyhasználati díj
minősítési kategóriánként meghatározott összegét a szakmai szervezet honlapján közzéteszi.

13.3. A védjegyrendszer működésének finanszírozása
A MKKSZ a beérkező díjakat erre a célra elkülönített alszámlán vezeti, és kizárólag a
minősítéssel kapcsolatban felmerülő költségekre használja fel. A minősítéssel kapcsolatos
költségnek tekintendő a minősítési rendszer működtetése, továbbá a védjegy marketingjére,
valamint a kapcsolódó szakmai oktatásra fordított kiadás. A védjegyrendszer működtetéséből
származó bevétel csak a minősítéssel kapcsolatban felmerülő kiadásra használható fel, a
bevételekről és kiadásokról a MKKSZ évente beszámol a Védjegyjogosultnak.
Védjegyjogosult nevében:

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség a jelen védjegyszabályzatban foglaltakat megismerte,
elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Magyar Kajak-Kenu Szövetség nevében:

Dr. Baráth Etele
elnök
Budapest, 2013. ………………
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1. számú melléklet:
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

2. táblázat:
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Pontszám

Felszereltség

Vizesblokk

Szállás lehetőség

Étkezési lehetőség

Elérhetőség

Sportinfrastruktúra

Egyéb
szolgáltatások

Nincs
Vízcsap
WC
Zuhanyzó

0
0
0

Van
hidegvizes: 1
nem vízöblítéses: 1
hidegvizes: 1

hideg+meleg: 2
vízöblítéses:2
melegvizes:2

Sátor

0

1

Faház
Apartman ház

0
0

1
1

Tűzrakóhely

0

1

Fedett közösségi tér
Büfé

0
0

1
1

Élelmiszerkereskedés

0

1

Étterem

0

1

Turistaút, kerékpárút

0

1

Autóút

0

1

Tömegközlekedés

0

1

Csónak-, személyszállítás
Kikötési lehetőség

0
0

Sportpálya (füves)

0

1

Kenubérlés

0

1

Kerékpárbérlés

0

1

Zárt csónaktároló

0

1

Sportolási lehetőség (homokpálya)

0

1

Sportolási lehetőség (kosárpálya)

0

1

lépcső:1

1
stég: 2

Sportolási lehetőség (tenisz)

0

1

Csomagmegőrzés

0

1

Turisztikai programajánló

0

1

Elektromos csatlakozási lehetőség

0

1

Evezésoktatás

0

1

Sportszer karbantartás

0

1

Őrzött parkoló

0

1

Egészségügyi és megelőzési
felszerelések vásárlása

0

1

Kulturális programlehetőség

0

1

Egészségügyi ellátás igénybevétele

0

1

Turista felszerelés vásárlása

0

1

Helyi termékek megtekintésének és
vásárlásának lehetősége

0

1

Internet hozzáférés

0

1
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sólya: 3

A besorolás módozata:

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.

Teljesítendő feltételek

Minősítési kategória

Minimum követelmények

Pontszám

-

0-6 pont

nem minősíthető

lsd. 1. táblázat: 1-lapátos

6-15 pont

1-lapátos

lsd. 1. táblázat: 2-lapátos

16-30 pont

2-lapátos

lsd 1. táblázat: 3-lapátos

31-39 pont

3-lapátos

lsd. 1. táblázat: 4-lapátos

40 pont

4-lapátos

A minőségi követelmények részletes leírása:

1. Fedett közösségi tér (2,3,4-lapátos):
a, fedett, oldalról nyitott kör vagy téglalap alakú 35m2-es terület
b, fedett terület alatt asztalok, székek találhatók kb. 80 fő számára

2. Szálláshelyek:
a, a szálláshelyek esetében a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet vagy a 173/2003 (X.28) Korm.
rendelet követelményei kötelező jellegűek, aminek teljesítését a szolgáltató a szálláshely
üzemeltetési engedéllyel vagy a hatósági nyilvántartásba vételt igazoló hatósági igazolvánnyal
igazolja.

3. Vizesblokk:
a, 1-lapátos: 1 vízcsap/4 sátor, hidegvizes zuhanyzó, mellékhelység nem vízöblítéses
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
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4. Tároló (3,4-lapátos):
a, 240m2 terület, szektorális elosztás
b, emeletes tároló: 4 darab emeletes csónaktároló (2x5 hajó elhelyezésére alkalmas tároló),
amelynek helyigénye 15 m2 / tároló, optimális 4 tároló esetén tehát 60m2
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

5. Kiszolgáló egységek:
a, 3,4-lapátos: evezésoktatásra, hajó és kerékpár bérlésre, karbantartásra alkalmas egység
b, 4-lapátos: egészségügyi ellátó egység
c, 4-lapátos: helyi termékek megtekintésére, vásárlására kialakított terület
d, 2,3,4-lapátos: büfé
e, 3,4-lapátos: élelmiszerkereskedés
f, 4-lapátos: étterem
g, 4-lapátos: felszerelés vásárlására kialakított terület

6. Egyéb egységek:
a, 1,2,3,4-lapátos: tűzrakóhely, bográcsozó: 10m2/tűzrakóhely

7. Szolgáltatások:
a, 3,4-lapátos: gépjárművel való biztonságos megközelíthetőség
b, 3,4-lapátos: őrzött pakoló
c, 2,3,4-lapátos: csomagmegőrzés
d, 2,3,4-lapátos: elektromos csatlakozók (karbantartó-kölcsönző egységben, faházban,
apartmanban)
e, 4-lapátos: internetes hozzáférési lehetőség
f, 2,3,4-lapátos: tájékoztató füzet, kiadvány kulturális, turisztikai attrakciókról
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2. számú melléklet:

A tábor területének optimális elrendezése:
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3. számú melléklet
Lapátos vízi megállóhelyek védjegy grafikai megjelenítése
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FÜGGELÉK
Védjegyhasználati szerződés
amely létrejött egyrészről a Magyar Kajak- Kenu Szövetség
Székhely: 1138 Budapest, Latorca u. 2.
Adószám: 18160037-2-41
Képviselő: Dr. Baráth Etele
Telefon: +36 (1) 465 0091
Fax: +36 (1) 465 0095
E-mail: info@mkksz.hu
Számlavezető bank és számlaszám: MKB Bank Zrt., 10300002-20109651-00003285
Kapcsolattartó: …
Honlap: www.mkksz.hu
mint a védjegy jogosultjának megbízottja (továbbiakban: Megbízott),

másrészről …
Székhely: …
Adószám/adóazonosító: …
Képviselő: …
Telefon: …
Fax: …
E-mail: …
Számlavezető bank és számlaszám: …
Kapcsolattartó: …
Honlap: …
mint védjegyhasználó (továbbiakban: Használó) között (továbbiakban együttesen: Felek) az
alábbi feltételek szerint:

1. A lapátos vízi megállóhely tanúsító védjegy jogosultja a Magyar Állam, amelynek a
védjegyoltalomból eredő jogait- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §
(1) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény 27. § (1) és (3)
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bekezdése szerint- vagyonkezelői szerződés alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium
(képviseli: nemzetgazdasági miniszter) gyakorolja. A védjegyhasználati jogot megszerző
szolgáltatókkal a Védjegyjogosult meghatalmazása alapján és képviselőjeként a … köti meg a
védjegyhasználat keretét rögzítő, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi
XI. törvény IV. fejezete szerinti védjegyhasználati szerződést.
2. Megbízott kijelenti, hogy a védjegyjogosult kizárólagos megbízottja, és a használati
szerződés fennállása alatt a tudomására jutott bitorlás esetén a bitorlókkal szemben fellép.
3. Felek jelen szerződésben az 1. pontban megjelölt védjegyre felhasználási szerződést
kötnek, mely alapján Használó díjfizetés ellenében nem kizárólagos védjegy felhasználói
jogot szerez Megbízottól. Használó más 3. személynek nem engedheti át a felhasználási jogot.
A védjegyhasználat díja évi … Ft, azaz (…) Forint, amely rendezésére a minősítési határozat
kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.
4. Megbízott jelen szerződéssel Használó részére határozott idejű, jelen szerződés aláírásától
számított 2 éves, azaz …-ig tartó használati jogot enged. A szerződés lejártával a felhasználási
jog megszűnik.
5. Használó tudomásul veszi, hogy Megbízott jelen szerződés fennállása alatt ellenőrizheti a
jog gyakorlását, a védjeggyel megjelölt szolgáltatások körét és minőségét. A nem megfelelő
joggyakorlás, illetve önhibából, felróható okból a minőségi feltételeknek való nem megfelelés
a szerződés azonnali hatályú felmondását, a használati jog megszűnését vonhatja maga után.
6. A védjegyhasználat a Használó részére a következő lehetőségekkel és kötelezettségekkel
jár:
Használó jogosult:
-

a védjegy, mint logó használatára

-

a védjegyet a lapátos vízi megállóhely reklám PR és promóciós anyagain, a honlapján,
az elektronikus és nyomtatott médiában feltüntetni, ill. megjeleníteni

Használó köteles:
-

a védjegyet látható helyen feltüntetni

-

a védjegyhasználat előfeltételeit folyamatosan biztosítani

-

az adataiban bekövetkező változásokat 30 napon belül jelezni a Megbízott felé

7. A Megbízott köteles:
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-

a Használó adatait a NETA (Nemzeti Egységes Turisztikai Adatbázis) rendszerében
elhelyezni

8. A szerződés megszűnik a 4. pontban megjelölt határozott időtartam lejártával. Megbízott a
szerződést írásban a határozott időtartam alatt is, 3 hónapos felmondási idővel, illetve
szerződésszegés esetén azonnali hatállyal felmondhatja. Szerződésszegésnek minősül a
jogtulajdonos megtévesztése, az önhibából, felróható okból eredő minőségi feltételeknek való
meg nem felelés, vagy egyéb, olyan körülmény, amely a szerződés tárgyát képező védjegy
általános társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolná.
Használó a szerződést 3 hónapos felmondási idővel, írásban, indoklással szüntetheti meg. A
védjegy oltalom esetleges megszűnésével jelen felhasználási szerződés is megszűnik. Az
oltalom megszűnéséről a Megbízott köteles értesíteni a Használót.
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnését vagy felmondását követően a
Használó a védjegyet a határnapot követően semmilyen formában nem használhatja.
Felek a jelen szerződésben foglalt jogaikat és kötelezettségeiket kötelesek jóhiszeműen
gyakorolni, a másik felet minden, a szerződés teljesítését érintő kérdésben haladéktalanul
írásban értesíteni, kötelesek valamennyi, a szerződés tartamával és tartalmával összefüggő
nyilatkozataikat egymással írásban közölni.
Felek jelen szerződést közös akarattal, írásban bármikor módosíthatják.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XI. törvény és az 1959. évi IV.
törvény rendelkezései irányadóak.
Jelen szerződést a szerződő Felek elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, …

………………………………

…………………………….

Védjegyjogosult Megbízottja

Védjegy Használója
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