
„MuscuLogika” módszer minősítésének tanúsító 

védjegy szabályzata 

 

1 A védjegy célja 
A „MuscuLogika” tanúsító védjegy Gajáry Erika Zsuzsanna e. v. (2045 Törökbálint, Baross 
utca 42., anyja neve: Lukács Ilona, született: Budapest VIII., 1955.07.15.) által létrehozott és 
működtetett tanúsító védjegy, amelynek alapvető célja, hogy garanciát nyújtson a 
Musculogika elnevezésű módszer fizikai közérzet javító szolgáltatás,- mint védett 
műleírással rendelkező szellemi alkotás- kiváló minőségének és a szakmai elvárásoknak 
megfelelő színvonalára. A szolgáltatások minősítése a Gajáry Erika Zsuzsanna által 
jóváhagyott szakmai szempontrendszer alapján történik. 

1.1 A védjegy célkitűzései: 
• A kiváló minőségű, és jelen működési szabályzatban és mellékleteiben rögzített 

minőségi szakmai követelményeknek megfelelő fizikai közérzet javító szolgáltatást 
nyújtó Musculógus szolgáltatók pozitív megkülönböztetése és kiemelése a fenti 
követelményeknek meg nem felelő szolgáltatókkal szemben. 

• A páciensek tudatos magatartásának elősegítése, a tájékozott fogyasztói döntés 
meghozatalának megkönnyítése. 

• A szolgáltatók minőségfejlesztésre, magas színvonalú szolgáltatásnyújtásra, a 
segítő-gyógyító kezelésekre, valamint páciens orientált szemléletre történő 
ösztönzése. 

1.2 A kitűzött célok elérése érdekében a védjegy program végrehajtása során a 
védjegyhasználat jogosultságát elnyert, vagy elnyerni kívánó szolgáltatók tiszteletben 
kell, hogy tartsák az alábbi elveket: 

• A védjegy használata csak erre vonatkozó érvényes és hatályos szerződés alapján 
lehetséges.  

• A képzési és minősítési eljárásban, a védjegyhasználat során, a védjegyhasználat 
jogszerűségének ellenőrzése körében 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 együttműködnek az ellenőrzést, 
felülvizsgálatot végző vállalkozással, nem akadályozzák a használat 
ellenőrizhetőségét. 

•  Mind a védjegyhasználatra vizsga útján jogosultságot szerzett, mind a jogosultságot 
elvesztett szolgáltatók neve folyamatosan nyilvánosságra kerül saját weboldalon 
történő publikálással. 

•  Valamennyi partnertől elvárt a minőség- és páciens orientált szemlélet kialakítása, a 
védjeggyel fémjelzett módszertan pontos, folyamatos betartása, szabályainak 
alkalmazása.  

Valamennyi pályázó és használati jogosult vállalja, hogy a rögzített követelmények be 
nem tartása jogszabályellenes magatartás. Ilyen jogszabályellenes magatartás miatt, 
továbbá jelen működési szabályzatba ütköző védjegyhasználat esetén a 
védjegyhasználat visszavonható. 

 



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

2 A tanúsító védjegy leírása 

• A védjegy grafikus megjelenítését a 3. számú melléklet tartalmazza. 

• A védjegy felirata: MuscuLogika TANÚSÍTÓ VÉDJEGY. 
• A védjegy összetevői, leírása: 

három egymás felé irányuló kézfej köralakban, a felirat MuscuLogika - az okleveleken 
dombornyomásos szárazbélyegzőként jelenik meg, felirat: felül Gajáry Tanoda, alul e-
mail cím: musculogika@musculogika.hu 
A kibocsátott szakmai tananyagokon a védjegy összetevői azonosan láthatók, zöld 
bélyegzőn jelenítve meg a fentieket. Alnyomatként a szaktanfolyami kiadott írásos és 
online anyagokon is szerepel a MUSCULOGIKA szó.  

 

3 Védjegyjogosult neve és székhelye 
• Gajáry Erika Zsuzsanna egyéni vállalkozó (Anyja neve: Lukács Ilona, született: 

Budapest, 1955.07.15.) 
• Vállalkozásának címe: 2045 Törökbálint, Baross utca 42. 
 

4 A Védjegyjogosult köteles: 
• nyilvánosságra hozni és szükség szerint aktualizálni a MuscuLogika 

meghatározott követelmény szempontrendszerét, ld. 1. számú melléklet 
• kidolgozni a vizsga formanyomtatványokat, 
• ellátni a védjegyhasználattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, 
• vezetni a védjegyjogosultakkal kapcsolatos adatokat tartalmazó nyilvántartást, 
• gondoskodni a védjegyhasználati díj beszedéséről, 
• aktuális nyilvántartást vezetni és honlapján feltüntetni a védjegy használatára 

jogosult személyek listáját, valamint a jogosultsággal már nem rendelkező 
törlésre került személyek listáját, 

• kivizsgálni, valamint nyilvántartani a védjegyhasználatra jogosultakkal 
kapcsolatosan tudomására jutott panaszbejelentéseket 

• éves beszámolót készíteni a védjegyrendszer működéséről. 
 

5 A Minőségtanúsítás szervezete 
A védjeggyel kapcsolatos feladatok az alábbiak között oszlanak meg. 

5.1.1  Védjegyjogosult: Gajáry Erika Zsuzsanna  

5.1.2  Vizsga és Minősítő Bizottság tagjai: 

• Gajáry Erika Zsuzsanna  
• Katonáné Dr. Szabó Andrea 
• Mokosényi Krisztina 
• Mokosényi Elek András 

 

mailto:musculogika@musculogika.hu


5.1.3 Adminisztrációs feladatok 
 

Kijelölt kapcsolattartó személy: Mokosényi Elek 
Cím: 2045 Törökbálint, Baross utca 42. 
Telefon: 20 335 3581 

  20 373 4470 
Honlap: www.kulcsaszegeszseghez.hu 
E-mail: musculogika@musculogika.hu 

 

6 Minőségi követelmények 

6.1 Musculogika módszer fogalma, tartalma, általános értelmezések 
A védjegyjogosult Gajáry Erika Zsuzsanna által  MuscuLogikának elnevezett, 
műleírással védett, szellemi alkotásnak minősülő módszer az izmok/ínszalagok 
rendellenessége miatt létrejött mozgásszervi korlátozottságok és fájdalmak azonnali 
megszüntetését vagy lényeges javulását lehetővé tevő módszer egy meghatározott 
mozgatási sorrend alapján, melyről a szabályzat létrehozásának idejében a tanfolyami 
szakanyag ad leírást, de a szabályzat aláírásának idején már folyamatban van a 
részletes anyag leírása kereskedelmi forgalomban kiadott formában is. 

6.2  A MuscuLogika minősítési fokozatai 
A) Alapképzés 

B) Extrapontos továbbképzés 

C) Vizsgára felkészítő modul 

C) Alapvizsga- Musculógus 

D) Megújító vizsga 

D) Mesterképzés- Mester Musculógus 

6.3 A védjegy elnyerésének és megtartásának feltételei, folyamata 

A tanúsító védjegy elnyerésének, és ezáltal a Musculógus cím elnyerésének feltétele 
a szolgáltató megfeleltetése az elvárt adott minősítési követelményeknek az alábbi 
folyamaton és feltételeken keresztül:  
• az alap- és extrapontos képzésen, valamint a vizsgára felkészítésen való 

részvétel, majd az ezt követő 
• eredményes vizsga, melyet a Vizsga és Minősítő Bizottság az előre 

meghatározott szakmai követelményrendszer alapján megfelelt vagy nem felelt 
meg minősítéssel értékel és ezzel együtt   

• a védjegyhasználati szerződés megkötése, és a védjegyhasználati díj 
megfizetése 

6.4 A tanúsító védjegy és ezáltal a Musculógus cím megtartásának előfeltétele 
• érvényes védjegyhasználati szerződés, és az abban foglalt feltételek betartása, 

valamint:  
• továbbképzésen való részvétel és a 
• megújító vizsgák sikeres abszolválása. 



6.5 A Mester Musculógus cím adományozható.  Adományozásának előfeltétele minimum 3  
éves gyakorlat és ez alatt folyamatosan érvényes védjegyhasználati szerződés, 
valamint 
• továbbképzéseken való részvétel és a 
• a védjegytulajdonos erre vonatkozó előterjesztése. 

Fentiek alapján a Vizsga és Minősítő Bizottság tagjai egyszerű többséggel döntenek 
a cím odaítéléséről. 

A cím visszavonható. Erről, illetve az esetleges visszaszerzés feltételeiről szintén a 
Bizottság dönt egyszerű többséggel. Határozatáról írásban tájékoztatja az érintettet. 
Jogorvoslati lehetőség nincs.  

 

7 A védjegyjogosultság hatálya 
A védjegyjogosultság hatálya kiterjed mindazon magánszemélyekre és hozzájuk 
kapcsolódó vállalkozásokra, akik: 

• teljesítik jelen szabályzatban és mellékleteiben rögzített minőségi követelményeket,  
• megfelelnek az előírt vizsgakövetelményeknek, továbbá 
• érvényes védjegyhasználati szerződéssel rendelkeznek.  

 

8 Tanúsítási szabályok, a védjegy használata 

8.1 Az alapvizsgára történő jelentkezés pályázatnak tekintendő a védjegy és a Musculógus 
cím elnyerésére. 
A sikeres vizsga, valamint a 4. számú mellékletben található védjegyhasználati 
szerződés aláírásával a védjegyhasználó automatikusan jogot szerez a Musculógus 
cím használatára, a MuscuLogika módszer alkalmazására, valamint a védjegy 
használatára.  

A védjegyhasználó kizárólagos felelőssége, hogy folyamatosan rendelkezzen az 
emberi, fizikai közérzetjavító szolgáltatás, mint tevékenység végzéséhez szükséges 
külön jogszabályokban előírt egyéb követelményekkel.  

8.2 A védjegyjogosultságot a megfelelő minősítési kategóriára a szolgáltató a 
védjegyhasználati szerződésben meghatározott időre szerzi meg és használhatja. A 
szolgáltató köteles évente a Vállalkozás által szervezett szakmai továbbképzésen és 
az előírt ismétlő vizsgákon részt venni és az adott évi díjat megfizetni. 

8.3 A védjegyhasználatra jogosult a jogosultságát a védjegytulajdonos által évente 
kibocsájtott, naptári évre vonatkozó, éves érvényességgel rendelkező tanúsítvánnyal 
„Oklevéllel” igazolja. 
A terápiás szolgáltató az igazolást és minőségbiztosító oklevelet, mint védjegyet a 
szolgáltató helyiségének bejáratának közelében, jól látható helyen lehetősége van 
elhelyezni, kifüggeszteni. 

 



8.4  A szolgáltató a védjegyhasználati szerződésben foglalt szabályok és korlátok 
betartása mellett jogosult a védjegyet a szolgáltatásnyújtás helyszínén, a kereskedelmi 
kommunikációjában feltüntetni, a védjegyprogramban való részességére a program 
alapvető célkitűzéseinek egyidejű megjelölésével hivatkozni. 

 

9 Védjegyhasználati szerződés 
A védjegyhasználati jogot megszerző szolgáltatókkal a Védjegyjogosult 
meghatalmazása alapján és képviselőjeként a Vállalkozás köti meg a védjegyhasználat 
keretét rögzítő, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 
IV. fejezete szerinti védjegyhasználati szerződést, mely 3 éves, határozott időtartamra 
szól. 

10 A védjegyhasználat jogszerűségének ellenőrzése 
A védjegy használatának jogszerűségét, azaz a védjegyhasználati szerződésben 
rögzített feltételek megvalósítását és folyamatos biztosítását a Gajáry Erika Zsuzsanna, 
vagy az általa erre a feladatra felhatalmazott személy jogosult ellenőrizni. Gajáry Erika 
Zsuzsanna ellenőrzéseit a védjegyhasználati szerződés megkötésétől számított 1 év 
eltelte után a szükségesnek tartott gyakorisággal végezheti. A védjegyhasználat jogát 
megszerző szolgáltatók az ellenőrzések lebonyolítása során kötelesek együttműködni. 
Az ellenőrzéstől való elzárkózás úgy tekintendő, hogy a szolgáltató a kötelezettségének 
nem tett eleget. Az ellenőrzésekről írásos jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv alapján a 
Vizsga és Minősítő Bizottság dönt a további lépésekről.   

11 A védjegyhasználati jog megszűnése 
Megszűnik a védjegyhasználat joga amennyiben: 

• a védjegy megszűnik, 
•  a védjegyhasználatra vonatkozó szerződés (védjegylicencia szerződés) megszűnik, 

így különösen, ha: 
•  a határozott tartam meghosszabbítás nélkül lejár. 
• a Védjegy használója szerződésszegést követ el, a jelen szabályzatban, 

illetve a védjegyhasználati szerződésben és annak mellékleteiben foglaltakat 
megsérti és a védjegyjogosult ezért a szerződést azonnali hatállyal felmondja. 

• a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 
• a szolgáltató az ellenőrzést meghiúsítja, megakadályozza. 

 

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

• jogosultság megszerzése nélkül, illetve 
• védjegyhasználati szerződés megkötése, vagy érvényes védjegyhasználati 

szerződés nélkül, illetve 
• jogosultság visszavonása után is, illetve 
• más, a követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás vonatkozásában is 

használja. 

Jogosulatlan védjegyhasználat esetén a védjegyjogosult írásbeli felszólítást követően, a 
felszólítás kézhezvételét követően 15 nappal történő jogosulatlan védjegyhasználat fel nem 



hagyását követően a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 
27. §-ában rögzítettek szerint jár el. 

 

13 A védjegyhasználati díj, képesítés megszerzésével, megtartásával kapcsolatos 
díjak költségek és azok megfizetésének módja 

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

A védjegyjogosultság megszerzéséhez szükséges egyéb költségekkel (tanfolyamok 
részvételi díja, a vizsgadíjak, a védjegyhasználati díj aktuális összege), ezek megfizetésének 
határidejével, módjával kapcsolatos aktuális információk a vállalkozás honlapján, valamint a 
védjegyhasználati szerződésben kerülnek meghatározásra és részletes leírásra. 

A díjak mindig tartalmazzák az adott eseménnyel kapcsolatos szervezési és adminisztrációs 
díjakat is.   
 

14 A védjegyrendszer működésének finanszírozása 
A védjegyrendszer működtetése során beérkező díjakat a Vállalkozás saját bankszámláján 
vezeti, és kizárólag a minősítéssel kapcsolatban felmerülő közvetlen költségekre használja 
fel, amelyekről éves nyilvántartó beszámoló keretében köteles a Védjegyjogosultnak 
beszámolni. A minősítéshez kapcsolódó éves költségvetést a Védjegyjogosult hagyja jóvá.  

 

Védjegyjogosult nevében: 

 

 

Gajáry Erika Zsuzsanna 

Vállalkozó 

Kulcs az Egészséghez 

Mellékletek: 

1. számú: Követelmények a Musculogus végzettség megszerzéséhez 
2. számú: A Musculogikai eljárás szakmai és erkölcsi alapszabályai 
3. számú: A védjegy grafikus megjelenítése  
4. számú: Védjegyhasználati szerződés 
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