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1. Védjegyre vonatkozó alapinformációk 

 

A szabályzat tárgyát az alábbi védjegy képezi: 

 

A megjelölés elnevezése: Digitális Jólét Alapcsomag 

A megjelölés kiviteli alakja: színes, ábrás 

A megjelölésre vonatkozó ábra kiviteli alakja és színei: 

Lajstromszám: 220 156 

 

 

A megjelöléssel megkülönböztetett szolgáltatások felsorolása – a védjegy oltalmi körének 

meghatározása a Nizzai Osztályozási Rendszer szerint: 

 

38. osztály: Távközlés. (Elektronikus hírközlési szolgáltatás) Az osztály betűrend szerinti jegyzékébe 

tartozó összes szolgáltatás. 

41. osztály: Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek. Az osztály 

betűrend szerinti jegyzékébe tartozó összes szolgáltatás. 

42. osztály: Minőség-ellenőrzés, tanúsítás. 

 

 

2. Védjegyjogosult bemutatása 

 

2.1. A védjegyjogosultra vonatkozó alapadatok az alábbiak szerint alakulnak 

 

Elnevezés: „Digitális Jólét Alapcsomag” – Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

Társaság rövidített cégneve: Digitális Jólét Nonprofit Kft. 

Székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8. 

Levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy tér 8. 

E-mail: palyazat@djnkft.hu 

Honlap: www.djnkft.hu 

Képviselő: Jobbágy László 

Szakmai kapcsolattartó: Dr. Kővágó Sára 

  

mailto:palyazat@djnkft.hu
http://www.djnkft.hu/
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2.2. Védjegyjogosult célja 

 

A védjegyjogosult célja a Digitális Jólét Alapcsomag védjegy pályázati rendszerének folyamatos 

működtetése annak érdekében, hogy valamennyi - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Eht.) szerinti - elektronikus hírközlési szolgáltató kínálatában megjelenjen a 

Digitális Jólét Alapcsomag védjeggyel ellátott, minden eddiginél alacsonyabb havi díjú internet-

hozzáférés szolgáltatása.  Ezáltal azok a természetes személyek, akik - részben az internetezés számukra 

túl magas ára miatt - eddig nem, vagy korlátozottan rendelkezhettek internet-hozzáférés szolgáltatással 

igénybe vehessék a jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti megfelelő sávszélességű és 

megfizethető internet-hozzáférési szolgáltatást biztosító Digitális Jólét Alapcsomagot, kiemelten a 

digitális közszolgáltatások és digitális ügyintézési szolgáltatások elérésének érdekében. 

 

3. A védjegyhasználat és használat ellenőrzésének feltételei, nyilvánosság 

 

3.1. A védjegyhasználat alapfeltételei 

 

A Digitális Jólét Alapcsomag védjegy használati jog elnyerésére a Digitális Jólét Nonprofit Kft. 

pályázati rendszert működtet, amelyre a jelentkezés folyamatos. 

 

A védjegy használati jogának megszerzésére pályázat benyújtásával van lehetőség. A védjegyhasználati 

jogosultság iránt önkéntes alapon pályázhat valamennyi – Magyarország területén működő – az Eht. 

188. § 17. pontja szerinti elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató). 

 

A védjegy használatára kizárólag sikeres pályázat és megkötött védjegyhasználati szerződés 

(továbbiakban: szerződés) alapján, jelen szabályzat előírásainak betartása mellett van lehetőség. 

Pályázni kizárólag olyan, a szolgáltató által önállóan forgalmazott és nyújtott internet-hozzáférés 

szolgáltatással lehet, amely megfelel jelen szabályzat 4. pontjában rögzített műszaki paramétereknek, 

valamint pályázati feltételeknek. 

 

A védjegyhasználat alapfeltételei az alábbiak szerint alakulnak (a szerződésben Védjegyjogosult a 

Digitális Jólét Nonprofit Kft., Védjegyhasználó a nyertes pályázat által jogosulttá váló szolgáltató): 

 

A Védjegyhasználó csak a védjegyhasználati szerződésben, illetve jelen szabályzatban meghatározott 

feltételekkel jogosult a védjegy használatára. 

 

Védjegyjogosult nem kizárólagos használati jogot ad Védjegyhasználónak a védjegy Magyarország 

területén történő használatára, jelen szabályzatban meghatározásra kerülő áruosztályokban. A 

jogosultság alapja a Védjegyhasználó által kialakított, és Védjegyjogosult védjegyével ellátott 

szolgáltatás.  
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Védjegyjogosult jogosult a védjegyet saját tulajdonaként feltüntetni, a védjegy hasznosítását harmadik 

személynek engedélyezni, és a védjegyet a jelen szabályzattól eltérő szolgáltatást tartalmazó 

osztályokba sorolható szolgáltatásain felhasználni. Az így létrejövő párhuzamos, nem kizárólagos 

használati jogok nem korlátozzák egymást. 

 

Védjegyjogosult köteles a szerződés tárgyára vonatkozó dokumentációt átadni Védjegyhasználó részére 

a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül. A dokumentáció magában foglalja a védjegyre 

vonatkozó színes ábrás kivonatot, amely alapján a védjegy a gyakorlatban megjeleníthető, valamint a 

védjegy használati feltételeit tartalmazó szabályzat érvényes változatát.  

 

Védjegyhasználó köteles a Védjegyjogosultról, a más Védjegyhasználókról és tevékenységükről 

tudomásra jutott információkat bizalmasan kezelni, gondoskodni arról, hogy azok, illetéktelenek 

tudomására ne jussanak. Védjegyhasználó köteles a védjegy hasznosításával kapcsolatban igénybevett 

együttműködő partnerei, előfizetői tekintetében is olyan megállapodást létrehozni, amely biztosítja a 

jelen szabályzat szerinti bizalmas információkezelést.  

 

3.2. Védjegyhasználat ellenőrzése 

 

A védjegyhasználati szerződés megkötése után a Védjegyjogosult és annak erre a célra megbízott 

szakértői rendszeresen, a szerződés ideje alatt évente legalább egyszer ellenőrizhetik, hogy a 

Védjegyhasználó által forgalmazott és nyújtott szolgáltatás folyamatosan megfelel-e a 

védjegyhasználati szerződésben, valamint a Digitális Jólét Alapcsomag védjegyszabályzat 4. pontjában 

meghatározott műszaki paramétereknek, valamint pályázati feltételeknek. Az ellenőrzés a 

Védjegyhasználó értékesítési helyeinek vásárlók számára nyitva álló részében végezhető. 

 

A Védjegyjogosult kérheti a szerződésszerű használat igazolására vonatkozó dokumentációt (Általános 

Szerződési Feltételek, anonimizált, egyedi előfizetői szerződés, számla) a Védjegyhasználónak azt be 

kell mutatnia. A Védjegyhasználónak biztosítania kell a vizsgálati lehetőséget, előzetesen egyeztetett 

időpontban. Az ellenőrzés után a Védjegyjogosult jelentést küld a Védjegyhasználónak.  

  

Amennyiben az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy a szolgáltatások nem felelnek meg a 

védjegyhasználati szerződésben, valamint a jelen szabályzatban rögzített követelményeknek, illetve a 

Védjegyhasználó bármely más módon megszegi szerződéses kötelezettségét, úgy a Védjegyhasználó a 

Védjegyjogosult felhívására, a szerződésszegés jellegének megfelelő ésszerű, de maximálisan 20 napos 

határidőre köteles a hiányosságok megszüntetéséről gondoskodni. Ezen hiánypótlási határidő be nem 

tartása esetén a Védjegyhasználó tudomásul veszi, hogy a védjegyhasználati szerződés azonnali 

hatállyal megszüntethető súlyos szerződésszegés címén.  
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3.3.  Nyilvánosság 

 

A használati jog alapján, Védjegyhasználó jogosult a védjegyet a Védjegyjogosult által meghatározott 

módon a napi működése során felhasználni szolgáltatásai megkülönböztetésére és népszerűsítésére. 

 

A Védjegyhasználó vállalja, hogy a Védjegyjogosult által a védjegyhasználati szerződés megkötését 

követően rendelkezésére bocsátott, – a www.djnkft.hu honlapon elérhető – Digitális Jólét Alapcsomagot 

jelölő információs anyagokat (elektronikus plakát, szórólap vagy matrica minta) a megfelelő 

tájékoztatás érdekében jól láthatóan helyezi el a védjegyhasználó értékesítési helyeinek vásárlók 

számára nyitva álló részében (a bejáratnál és a pénztárgép közelében) és weblapokon.  

 

A védjegyhasználó az általa forgalmazott - Digitális Jólét Alapcsomag védjeggyel ellátott – internet –

hozzáférés szolgáltatás népszerűsítése érdekében egyéb kommunikációs eszközök használatára is 

jogosult. (pl.: billborad, citylight oszlop, újságok, napilapok, TV/rádió, hirdetések, PR cikkek, bannerek, 

social media, stb.). 

 

Ezen, egyéb kommunikációs eszközök előállítása vagy alkalmazása előtt a Védjegyhasználó köteles 

előzetesen egyeztetést kezdeményezni a Védjegyjogosulttal. 

 

A Védjegyhasználó vállalja, hogy a szerződéses jogviszony megszűnésével egyidejűleg kommunikációs 

eszközök használatát befejezi. 

 

Védjegyhasználó vállalja továbbá, hogy partner üzleteit haladéktalanul értesíti a szerződéses jogviszony 

létrejöttéről, és teljes körűen tájékoztatja az abban foglaltakról, valamint a szerződés megszűnéséről. 

 

Védjegyhasználó – amennyiben honlappal rendelkezik – hozzájárul a Digitális Jólét Alapcsomag 

honlapjára (www.djnkft.hu) mutató URL hivatkozás beillesztéséhez, egyúttal vállalja, hogy a 

Védjegyjogosult által rendelkezésére bocsátott, a Digitális Jólét Alapcsomag logót a megfelelő 

tájékoztatás érdekében a weboldalán jól láthatóan helyezi el, majd a szerződés megszűnésével 

egyidejűleg eltávolítja. 

 

A Védjegyjogosult közzéteszi a honlapján a nyertes Védjegyhasználók listáját, felsorolja a 

védjegyhasználati jogot nyert Digitális Jólét Alapcsomag internet-hozzáférés szolgáltatásokat. 

 

A Védjegyjogosult a beadott pályázatban szereplő adatokat bizalmas adatként kezeli, a nyertes 

pályázatokról készülő tájékoztatás céljára csak azon adatokat hozza nyilvánosságra, amelyekhez a 

Védjegyhasználó a hozzájárulását adja. 

 

 

http://www.djnkft.hu/
http://www.djnkft.hu/
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4. Digitális Jólét Alapcsomagra vonatkozó műszaki paraméterek, valamint 

pályázati feltételek 

 

A pályázat tárgyát képező elektronikus hírközlési szolgáltatási Digitális Jólét Alapcsomagnak a 

következő feltételeknek kell megfelelnie. 

A szolgáltatások műszaki paramétereinek meghatározásakor a következő két kategóriát különítjük el, 

kizárólag jelen Szabályzat alkalmazása céljából: 

Otthoni internet-hozzáférés szolgáltatás: Olyan, helyhez kötött hálózaton igénybe vehető internet-

hozzáférés szolgáltatás, amely a jelen Védjegyszabályzat „Sebesség” fejezete alapján megfelelő 

sávszélességűnek minősül. 

Mobil internet-hozzáférés szolgáltatás: Olyan, rádiótávközlő hálózaton igénybe vehető internet-

hozzáférés szolgáltatás, amely jelen Védjegyszabályzat „Sebesség” fejezete alapján megfelelő 

sávszélességűnek minősül. 

 

A Védjegyhasználó a fentiekhez hangszolgáltatást is kapcsolhat.  

 

SZEMÉLYI KÖR: 

Előfizető: az a természetes személy, aki szakmáján, üzleti, kereskedelmi, művészeti tevékenységén 

vagy hivatásán kívül eső célból a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával 

(Védjegyhasználó) internet-hozzáférés szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses 

viszonyban áll (fogyasztó). 

A Digitális Jólét Alapcsomagot minden Magyarországon élő fogyasztó igénybe veheti, az internet-

hozzáférés szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató általános szerződési feltételeiben 

(ÁSZF) foglaltak szerint. 

 

DÍJ: 

Az internet-hozzáférés szolgáltatás (Digitális Jólét Alapcsomag) igénybevételéhez az előfizetői 

szerződés megkötése során egyszeri díjtétel nem állapítható meg (pl. kiépítési díj, csatlakozási díj). Az 

internet-hozzáférés szolgáltatás (Digitális Jólét Alapcsomag) igénybevételéhez a havi rendszerességgel 

fizetendő havi díjon kívül egyéb rendszeres díj, díjelem nem állapítható meg, illetve a havi díj ilyen 

további elemet nem tartalmazhat (pl. éves díj). 

 

Az internet-hozzáférés szolgáltatás igénybevételi havi díja megfizethetőnek minősül, amennyiben az 

fajlagosan legalább 15%-kal alacsonyabb, mint az adott Szolgáltató következő, nem kisebb 

sávszélességű illetve adatforgalom tartalmú, legolcsóbb, publikus, önállóan vagy azonos 

konstrukcióban értékesített, azonos határozott idejű internet-hozzáférés szolgáltatási díjcsomagjának 

díja. A Digitális Jólét Alapcsomag szolgáltatás havi díja a Védjegyhasználó Általános Szerződési 

Feltételeiben rögzített számlázási rend szerint fizetendő. 
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A szolgáltató lehetőséget teremthet arra, hogy az előfizetői szerződés alapján az előfizető és az internet-

hozzáférés szolgáltatás díjának fizetője (számlafizető) eltérő személy legyen. Ebben az esetben a 

számlafizető lehet olyan természetes vagy jogi személy vagy más szervezet aki, vagy amely az előfizetői 

szerződésben foglalt fizetési feltételeket teljesíti.  

 

Amennyiben az előfizető (természetes személy) és a számlafizető (természetes vagy jogi személy, más 

szervezet) személye az előfizetői szerződésben elválik, úgy arról a számlafizetőnek külön írásban a 

szolgáltató felé nyilatkoznia kell vagy az előfizetői szerződést a számlafizetőnek is alá kell írnia. Ebben 

az esetben az egyéni előfizető a számlafizetővel együtt az internet-hozzáférés szolgáltatás díjának 

megfizetéséért egyetemlegesen felel. 

 

SEBESSÉG: 

Az otthoni internet-hozzáférés szolgáltatás maximális letöltési sebességének legalább 30 Mbit/s 

értéknek kell lennie, míg a minimális sebességének legalább 7,5 Mbit/s értéknek. Jelen szabályzat a 

feltöltési sebességre vonatkozóan nem tartalmaz megkötést. 

 

A mobil internet-hozzáférés szolgáltatás (mobil Digitális Jólét Alapcsomag) esetében nincs 

meghatározva minimális letöltési sebességkorlát., de a csomaggal legalább 2G, 3G, 4G (HSPA, LTE) 

és majdani 5G szintű szolgáltatás vehető igénybe megfelelő hálózati lefedettség esetén. 

 

EGYÉB TULAJDONSÁGOK: 

A Szolgáltató részéről nem kötelező a Digitális Jólét Alapcsomagon belül az internet-hozzáférés 

szolgáltatáson felül egyéb szolgáltatás biztosítása (pl. hangszolgáltatás, fix IP cím, e-mail fiók), 

elérhetővé tétele megengedett. 

 

A Digitális Jólét Alapcsomagra vonatkozó szerződés határozott ideje alatt a csomagváltást hátrányos 

jogkövetkezmény alkalmazása nélkül biztosítani kell, amennyiben a szerződés szerinti Szolgáltatónál az 

Alapcsomag előfizetője magasabb kategóriájú de magasabb díjú csomagra kíván áttérni.  

 

Otthoni internet-hozzáférés szolgáltatás Digitális Jólét Alapcsomag esetén adatforgalmi korlát nem 

adható meg. Kivételt képez a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott, nem 

rendeltetésszerű használat. 

 

Mobil internet-hozzáférés szolgáltatás Digitális Jólét Alapcsomag esetén az adatforgalmi korlát mértéke 

legalább 3 GB adatforgalom/hónap. 
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5. A jogosulatlan védjegyhasználattal szembeni fellépés rendje 

 

Védjegyjogosult kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a védjegyhasználati szerződés fennállása alatt a 

védjegyoltalmat saját költségén fenntartja és a tudomására jutott jogosulatlan védjegyhasználat esetén 

fellép. 

 

A Védjegyjogosult köteles mindent megtenni a jogosulatlan védjegyhasználat megszüntetésére, az ebből 

fakadó jogi és vagyoni jellegű következmények érvényesítésére. Védjegyhasználó szóban vagy írásban 

tájékoztathatja Védjegyjogosultat a tudomására jutott jogosulatlan védjegyhasználatról, valamint annak 

körülményeiről.  

 

 


