
 
MuscuLogika védjegy 

védjegyhasználati szerződés 
 

 
amely létrejött egyrészről  
Gajáry Erika Zsuzsanna (székhely: 2045 Törökbálint, Baross utca 42.), képviseli: Gajáry Erika 
Zsuzsanna), mint Védjegyjogosult, (továbbiakban: Védjegyjogosult), 
 
 valamint,  
 
…………………………………………………. Név/Cégnév ……………………….….…………….. 
Szül dátum/  .………………………………………..Adószám:   ………….……………………………….. 
Lakcím/székhely: …………………………………..Védjegyhasználó, 

 
továbbiakban: együttesen Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:  
 
 
1. Szerződés tárgya  
 
Jelen szerződés tárgya a Védjegyjogosult 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában lévő, a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által nyilvántartott, 230429 lajstromszámú, M1902254 
ügyiratszámú, „MuscuLogika” védjegy (továbbiakban: Védjegy), mint védett műleírással 
rendelkező szellemi alkotás- 
 
Gajáry Erika egyéni vállalkozó, védjegyjogosult jelen szerződéssel teremti meg a MuscuLogika 
védjegy használatának lehetőségét azon fizikai közérzetjavító szolgáltatást végzőknek, akik 
eredményesen pályáztak a MuscuLogika védjegy használatára.  
 
A Védjegyjogosult  jelen szerződés aláírásával feljogosítja a Védjegyhasználót, hogy a Védjegyet az általa 
önállóan forgalmazott és nyújtott speciális fizikai közérzet-javító szolgáltatással (továbbiakban: 
szolgáltatás) kapcsolatosan használja a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott feltételekkel 
és módon, éves díjfizetés ellenében. 
A jogosultság nem kizárólagos.  
A védjegyhasználati jog és a tanúsítvány minden esetben a megfelelő képzettséggel, érvényes vizsgával 
rendelkező természetes személyre vonatkozik 
A Védjegyhasználó nem jogosult a védjegy használatát harmadik személyek részére engedélyezni. 
 
 
2. A védjegyhasználó jogai és kötelezettségei  
 
2.1 A Védjegyhasználó kötelezi magát, hogy: 

• a védjegyet és a módszert csak erre vonatkozó érvényes és hatályos szerződés alapján használja, 
és a védjegyhasználat díjait évente, határidőre megfizeti. 

• a szerződés 2. melléklete szerinti Musculogikai eljárás szakmai és erkölcsi alapszabályait, az 
eljárás módszertani szabályait folyamatosan betartja, annak megfelelően jár el. 

• a szolgáltatás minőségét folyamatosan, a védjegyhasználat jogosultság elnyerésekor elismert 
minőségben fenntartja.  

• a saját adataiban, illetve a védjeggyel fémjelzett tevékenységében történő változásról, azzal 
kapcsolatos esetleges panaszokról a védjegyjogosultat haladéktalanul értesíti.  

• a MuscuLogika védjegyet kizárólag a szerződés 3. számú melléklete szerinti grafikai 
megjelenésnek megfelelően használja. A Védjegy arculati elemeinek arányos méretváltoztatása 
lehetséges. Amennyiben a hirdetéssel kapcsolatos konkrét kérdésre a jelen szerződés nem-, vagy 
nem egyértelműen ad választ, a Védjeggyel kapcsolatos hirdetést a Védjegyjogosultnál a 
megjelenés előtt jóvá kell hagyatni. 

- bármilyen reklám, marketing vagy szóróanyagot, egyéb terjeszteni kívánt szöveget, előzetesen 
megküld a Védjegyjogosultnak szakmai, tartalmi véleményezésre. A Védjegy reklámban csak akkor 
használható, ha a reklám kizárólag a MuscuLogika szolgáltatásra vonatkozik, és más 
szolgáltatásokat nem reklámoz.  



• a módszert, az azzal kapcsolatos információkat bármilyen előadásban, médiában, bármilyen céllal 
csak a védjegytulajdonos előzetes engedélyével, az általa előzetesen jóváhagyott módon és 
tartalmi korlátokkal ad elő illetve tesz közzé. 

• évente részt vesz a megadott továbbképzéseken és megújító vizsgát tesz, illetve lehetőségeihez 
képest rendszeresen részt vesz segítőként a tanfolyami napok gyakorlati részén. 

 

2.2 Védjegyhasználó tudomásul veszi és vállalja, hogy: 

• önmaga felelős a fizikai közérzetjavító tevékenységre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok 
előírásainak való megfelelésért (végzettség, fogadó helyiség, stb.) Amennyiben ezt elmulasztja, 
vagy vele szemben ennek kapcsán eljárás indul, az jelen szerződés súlyos megszegésének 
minősül.  

• a Védjegyjogosult szúrópróba szerűen, illetve kliens panasza alapján ellenőrző vizsgálatot 
végezhet, illetve végeztethet. A Védjegyhasználónak biztosítania kell a vizsgálat lehetőségét. A 
vizsgálat eredményéről a Védjegyjogosult írásban tájékoztatja. 

• mind a védjegyhasználatra vizsga útján jogosultságot szerzett, mind a jogosultságot elvesztett 
szolgáltatók neve folyamatosan nyilvánosságra kerül a Védjegyjogosult, illetve a védjegy saját 
weboldalán történő publikálással. Ezen felül a védjegyjogosult szakmai címlistáján és 
kiadványaiban feltűntetheti őt. Védjegyhasználó vállalja az ehhez szükséges adatok megadását és 
aktualizálását. Tudomásul veszi, hogy adatfrissítési kötelezettségének elmulasztása esetén 
Jogosult a rendelkezésre álló legfrissebb adatokat használja.  

• nem folytathat olyan reklámozási tevékenységet-, nem tehet olyan kijelentéseket-, nem használhat 
olyan címkéket vagy logókat, amelyek megtévesztőek, összetéveszthetők a Védjeggyel, vagy 
amelyek a Védjegyre illetve a Védjegyjogosultra nézve bármilyen formában károsak, hátrányosak 
lehetnek.  

 
 
A 2.1 és 2.2 pontban foglalt feltételek bármelyikének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és 
jelen szerződés azonnali hatályú felmondását alapozza meg. 

 
3. A Védjegyjogosult jogai és kötelezettségei  
 
Védjegyjogosult 

• vállalja, hogy a szerződés fennállása alatt a védjegyoltalmat saját költségén fenntartja és a 
tudomására jutott jogosulatlan védjegyhasználat esetén fellép a jogosulatlan védjegyhasználat 
ellen.  

• szavatol azért, hogy harmadik félnek nincs a Védjegy magyarországi használatát korlátozó vagy 
gátló joga, azzal szabadon rendelkezik.  

• vállalja, hogy gondoskodik a védjegy tanúsítási rendszerének folyamatos működéséről illetve 
működtetéséről. A Jogosult részéről a kapcsolattartásért felelős személy:  

o Gajáry Erika  e-mail musculogika@musculogika.hu, telefonszám: 06-20-3283755 és 06-20-
3734470, fax: 06-23-334041  

• a védjegyhasználóval kapcsolatban tudomására jutott egyedi információkat bizalmas adatként 
kezeli, tájékoztatás céljára csak azon adatokat hozza nyilvánosságra, amelyek a védjegy 
működéshez elengedhetetlenek, illetve amelyekhez a Védjegyhasználó a hozzájárulását adta. 

• Biztosítja a szükséges szakmai továbbképzések és megújító vizsgák feltételeit. 
 

 
4. A szerződés költségei, a védjegyhasználat díja 
 

A védjegyhasználat jogát megszerző szolgáltató naptári évente védjegyhasználati díjat köteles fizetni a 
jogosult Vállalkozás részére.  

Az éves védjegyhasználati díj mértéke 25.000.-Ft.  
A védjegyhasználati díj minden megkezdett naptári év után fizetendő.  



Amennyiben a fenti díj jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül nem kerül megfizetésre, a 
szerződés érvénytelenné válik. 
A díjat első alkalommal a védjegyhasználati szerződés megkötésekor, a továbbiakban pedig minden 
naptári év január 15-ig kell megfizetni készpénzben, vagy átutalással.  
Átutalás esetén az összeget a Védjegyjogosult Gajáry Erika e.v. 14100220-31548949-01000004 
bankszámlaszámú számlájára kell utalni. Céges utalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a 
védjegyhasználó nevét. 
 
Védjegyhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a költségeket gazdálkodó szervezet kívánja 
megfizetni helyette, köteles előre írásban megadni a cég nevét, adószámát, és székhelyének címét.  

A védjegyhasználati díj a használati jogosultságon felül évi egyszeri szakmai továbbképzésen való 
részvételre, valamint az 1-4 modulokon, valamint az extrapontos képzésen való díjtalan részvételre jogosít. 
    
 
 
5. Szerződés időtartama, megszűnése  
 
5.1 A Felek a jelen szerződést 3 naptári év határozott időtartamra kötik, melyből első évnek a szerződés 

aláírásának évét tekintik függetlenül az aláírás hónapjától és napjától. A szerződés utolsó napja a 3. év 
december 31.-e.   

 
5.2 Védjegyjogosult lehetőség szerint a tartam vége előtt 60 nappal, írásban felhívja a védjegyhasználó 

figyelmét a lejárat időpontjára és nyilatkozati jogára. Ez a jelzés csak tájékoztatásnak minősül, 
esetleges elmaradása nem érinti az 5.3. pontban leírt szabály alkalmazását. 

 

5.3 A határozott időtartam lejártát követő naptól a szerződés automatikusan akár több alkalommal az 
eredeti szerződés időtartamával megegyező időre meghosszabbodik, kivéve, ha a felek bármelyike 
legalább 45 nappal a határozott tartam utolsó napját megelőzően írásban jelzi a másik félnek, hogy a 
szerződés meghosszabbítását nem kívánja.  
 

A Védjegyhasználó a védjegyet a jelen szerződés hatálya alatt használhatja.  
 
 
6. A védjegyhasználati jog megszűnése 
 
Megszűnik a védjegyhasználati jog: 

• a tanúsítványban és a szerződésben rögzített időtartam lejártával  
• a védjegyoltalom megszűnésével.  Az oltalom megszűnéséről a Védjegyjogosult köteles értesíteni a 

Védjegyhasználót.  
• Védjegyhasználó halálával. 
• a felek közös megegyezésével. 
• Védjegyjogosult azonnali hatályú felmondásával melynek alapja lehet: 

o Védjegyhasználó súlyos szerződésszegése . Ilyennek minősül többek között, ha a 
Védjegyhasználó:  
 jelen szerződés 2. pontjában leírt kötelezettségeit, vállalásait megszegi, 
 a szerződésben rögzített követelményeknek bármely ok miatt nem tud eleget tenni. Ilyen 

esetben köteles ezt a Védjegyjogosultnak haladéktalanul bejelenteni. 
 nem a 2. számú mellékletben meghatározott elvek és módszertan szerint végzi 

szolgáltatását. 
 a Védjegy használatát arra jogosulatlannak engedélyezi, 
 a Védjeggyel megkülönböztetett szolgáltatások tekintetében a feltételeket 

nagymértékben megsérti 
  olyan magatartást tanúsít, amely veszélyezteti a Védjegy jó hírnevét. 

o Jogosulatlan védjegyhasználat miatt 
Ilyennek tekintendő különösen, ha a védjegyhasználó: 
 érvényes tanúsítvány nélkül használja a védjegyet,  
 a védjegyhasználati jogot a 3. számú melléklettől eltérő arculattal használja  

 



A szerződésszegés miatt történő azonnali felmondás esetén a Védjegyjogosult az adott naptári évre 
vonatkozó, már korábban megfizetett védjegyhasználati díjat kötbérként visszatartja, ezen felül 
kárainak megtérítését követelheti.  
 

  
18. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnését vagy felmondását követően 
Védjegyhasználó a védjegyet semmilyen célra, és semmilyen formában nem használhatja. A szerződés 
azonnali hatályú megszűnése esetén a Védjegy használatát azonnal meg kell szüntetni. 
 
 
 
7. Egyéb feltételek  
 
13. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben, valamint a MuscuLogika 
védjegyszabályzatban foglalt műszaki paramétereket és egyéb feltételeket évente legalább egy 
alkalommal, az adott évfordulóval felülvizsgálják. A MuscuLogika védjegyszabályzatában foglalt műszaki 
paraméterek illetve egyéb feltételek változása esetén a szerződést az évfordulókor a változásnak 
megfelelő tartalommal módosítják. 
 
 
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi:  

- 1. melléklet Követelmények a Musculógus végzettség megszerzéséhez 
- 2. melléklet A Musculogika szakmai és erkölcsi alapszabályai  
- 3. melléklet Grafikai megjelenítés 

 
 
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 tartalmával összefüggő nyilatkozataikat egymással írásban közölni. 
Védjegyhasználó lemond arról, hogy az 1. pontban körülírt védjegy érvényességével szemben bármilyen 
eljárást indítson, vagy azzal az összetéveszthetőségig hasonló megjelölésre saját nevében 
védjegybejelentést tegyen.  
 
Felek jelen szerződést közös akarattal, írásban cégszerűen aláírva bármikor módosíthatják.  
 
A Felek vállalják, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitákat elsősorban peren kívül, 
tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy vitájuk 
eldöntésére a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  
 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. 
évi XI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.  
 
Jelen szerződést a szerződő Felek elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírtak. 
Jelen szerződés összesen négy (4) egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült, 
amelyből a Védjegyhasználót és Védjegyjogosultat kettő (2) – kettő (2) példány illeti meg.  
 
 
 
 
 
Törökbálint,  
 
 
 
 
…………………………. ………………………..   …………………………………………. 
                    Védjegyjogosult                    Védjegyhasználó  
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