
vEDJEGYHAsznAndrt sznnz1nE s

Amelyet kotott egyr6szr6l,

Nemzetkiizi Szent Gytirgy Lovagrend Egyesiilet (Nyilvdntartdsi szdma: 2540, a t6rsadalmi
szervezet nyilvdntartdsba v6tel6r5l rendelkez6 joger6s bir6sdgi hatdrozat szdma, kelte:
Pk.60080/2005/6, 2005.06.27, Sz6khely: 21,1,9 Pecel, Hasznos utca 14, k6pviseli: Moro Akos
elnok, akadSlyoztatdsa eset6n: Sebesty6n Gyula alelnok, N6meth Zoltiln alelnok), mint a
lajstromszdmon bejegyzett 00374221,L szdm0 uni6s v6djegyoltalom jogosultja (a
tovdbbiakban : Jogosult),

m6sr6szr5l,

Nemzetkiizi Szent Gytirgy Lovagrend PolgSri Tdrsulds (Nyilvdntartdsi szdma: MV-SR 11. Xll.
2009, Reg.d.: VV3/1-900/90-348 75, 5z6khely:929 01 Dunajskd Streda, Atriovd t57t/L3,
k6pviseli: dr. Nagy Frigyes elnok, akadSlyoztatdsa eset6n: Kulcsdr Tibor alelnok, ft.Zsid6
Jdnos alelnok), mint Kedvezm6nyezett (a tovdbbiakban: Kedvezm6nyezett) a mai napon 6s
helyen az aldbbi felt6telekkel:

L. SzerzSd6s tdrgya

1'1 A jelen szerz6d6s t5rgya a O037422L1, lajstromsz6mon bejegyzett,,Nemzetkozi Szent
Gyorgy" n6v 6s pajzs Sbrdval kombinSlt v6djegy (a tovdbbiakban: v6djegy) hasznSlati joga a
nizzai osztSlyozds:36.4I.,42. illetve a b6csi osztSlyozds:24.OL1.3 6s a 24.L3.O3 osztSlyokban.

L.2. A Kedvezm6nyezett a haszndlatijog6rt, annak meg(jitdsi d(jdnak 50%-6t, azaz6t5 euro
(hatszdz hetvenot euro) kolts6gt6rit6st fizet a Jogosult r6sz6re, legk6s6bb az enged6lyezd
okirat aldirdsa napjdn.

1.3. A Kedvezm6nyezett a haszn6lati joggal mindazon terrlleteken 6lhet, amelyre az oltalom
kiterjed.

L.4 A Kedvezm6nyezett a v6djegyet a jelen szerz6d6s aldfrdsdt6l kezd6d5en a
v6djegyoltalom Ujabb meghosszabbitdsdig, 10 6vig, azaz 2024. mdrcius 31-ig haszndlhatja,
kiv6ve azt az esetet, ha a Kedvezm6nyezett jogut6d n6lkril sz(nik meg.

1.5. Jogut6dldssal tort6n5 megsz(n6s eset6n a jogut6d ugyanazon jogokat 6lvezi, mint a
Kedvez m6nyezett.
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1.6, A Jogtulajdonos 6s Kedvezm6nyezett megSllapodnak abban, hogy amennyiben a

Jogtulajdonos tovdbbi szervezet, vagy szervezetek r6sz6re hason16 jogokat biztosft 6s ez6rt
dijat k6r, rjgy a befolyt dij SO%-a Kedvezm6nyezettet illeti meg, amelyet Jogtulajdonos a

szfmlAjira 6rkez6st kovet6 30 napon beltil, ktilon felsz6lftds n6lktjlteljeslt.

2. Kedvezm6nyezett kiitelezetts6ge

2.1,. A Kedvezm6nyezett nem jogosult a v6djegy haszndlatdt harmadik szem6lyek r6sz6re
enged6lyezni.

2.2. A Kedvezm6nyezett tudomSsul veszi, hogy Jogosult jelen szerz5d6s fennSllSsa alatt
ellen6rizheti a megfelel6 joggyakorl5s a szerzSd6s azonnali hatdlyf felmonddsdt, a haszn6lati
jog megszfin6s6t vonhatja maga utdn.

. 3. Jogosult kiitelezetts6ge

3.1-. Jogosult kotelezetts6get v6llal arra n6zve, hogy a hasznSlati szerz5d6s fennSlldsa alatt a

v6djegyoltalmat sajiit kolts6g6n fenntartja 6s a tudomdsSra jutott bitorl6s eset6n a

bito116kkal szemben fel16p.

3.2. Jogosult szavatol az6rt, hogy harmadik f6lnek nincs a v6djegy hasznosft5sdt korlStoz6
vagy g6tl6 joga. Kijelenti tovdbb6, hogy a v6djegy kizdr6lagos jogosultja, 6s azzal szabadon
rendelkezik.

4. V6djegyhasznSlati jog megszfin6se

4.t. A v6djegyhaszndlatijog megsz(nik, ha

- a tanrisitvdnyban 6s a szerz6d6sben rogzftett id6tartam lejdr,
- a Jogosult szervezet bdrmely okb6l megsz(nik,
- v6djegy hasznSlatS16l a Kedvezm6nyezett b6rmilyen okb6l lemond.

Lemondds eset6n a Kedvezm6nyezett ezen szerz6dest 3 h6napos felmonddsi id5vel, ir5sban,
indokoldssal sztintetheti meg. A Kedvezm6nyezett tudom6sul veszi 6s elfogadja, hogy a

szerzdd6s megsz(n6s6t vagy a haszn6lat lemond6sdt kovetSen a v6djegyet a hatdrnapot
kovetSen sem mi lyen formdban nem haszndlhatja.

4.2. A Jogosult a szerz6d6st, szerz6d6sszeg6s eset6n ir6sban azonnali hatSllyal, lr6sban
felmondja. Szerz5d6sszeg6snek min6sril a szerzSdlsben, ha a Kedvezm6nyezett harmadik
szem6ly r6sz6re a haszndlatot enged6lyezi.

4.3. A v6djegy oltalom esetleges megsz(n6s6vel jelen felhaszn6l6si szerz6d6s is megszfinik.
Az oltalom megsz(n6s616l ajogosult koteles 6rtesiteni a K6nyezettet.

5. Zd16 rendelkez6sek
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5.1. Felek a jelen szerz6d6sben foglalt jogaikat 6s kotelezetts6geiket kotelesek j6hiszemfien
gyakorolni, a mdsik felet minden, a szerz5d6s teljesit6s6t 6rint6 k6rd6sben halad6ktalanul
lrdsban 6rtesiteni, - kcitelesek valamennyi, a szerz6d6s tartam6val 6s tartalmdval osszefrigg6
nyilatkozataikat egymdssal irdsban koz6lni.

5.2. Felek jelen szerz6d6st kozos akarattal, irdsban b5rmikor m6dosithatjdk.

5.3. Szerzdd6 Felek vSllalj6k, hogy a vitds k6rd6seket elsSsorban tdrgyaldsok ftj6n kiviinjiik
rendezni, amennyiben ez eredm6nytelen, fgy a jogtulajdonos sz6khelye szerint illet6kes
Bir6s6g el6tt rendezik vitdjukat.

5.4. A l6trejott szerzSd6s jogviszonynak a jelen szerz6d6sben nem szabdlyozott k6rd6seiben
a Polgdri Torv6nykdnyv, valamint a v6djegyek 6s a foldrajzi Srujelz6k oltalm6r6l szolo 1997.
6vi Xl. torv6ny vonatkoz6 rendelkez6sei irdnyad6ak.

5.5. A haszndlati joggal kapcsolatos valamennyi kommunikdci6 akkor tekinthetd
hivatalosnak, ha az lev6l vagy elektronikus lev6l formdjdban az engedm 6nyez6 okiratban
meghatdrozott k6pvise16k kozott tort6nik

5.6. Jelen bkirat k6t nyelven, magyar 6s szlovdk nyelveken a (n6gy) p6lddnyban k6szrilt, azzal,
hogy hivatalosnak a magyar nyelv( okirat tekintend6.

A SzerzSdS Felek a V6djegyhaszndlati szerz6d6st elolvastdk, kozosen 6rtelmezt6k, 6s mint
a ka ratu kka I m i n d e n b e n m egegye z5t jov 6hagy6 | ag a I d irta k.

5.7. Jelen szerz6d6s elvSlaszthatatlan r6sz6t k6pezi az !. szAmf mell6kletkent csatolt - az
Office for Harmonization in the Internal Market, Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante,
Spain - dltal kibocsdjtott 6s megiljitott V6djegyoltalom.
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