
a 38/2020.(III. 19.) számú határozat melléklete 

 

 

HASZNOSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 

(továbbiakban: „Megállapodás”) amely létrejött  

 

egyrészről  

 

Dr. Völgyesné Sárközy Erika Rozália (an.: ………….., lakcíme: 

……………………………..., továbbiakban: „Jogosult1 (SE)”) 

 

Vincze Máté Péter (an: …………….., lakcíme: …………………………………., 

továbbiakban: „Jogosult2 (VMP)”, meghatalmazás alapján képviseli Dr. Völgyesné 

Sárközy Erika Rozália; 

 

CédrusNet-Erasmus Intézet Kft. (Cg…………….., székhelye: 

……………………………., képviseli önállóan.: dr. Völgyesné Sárközy Erika Rozália) 

továbbiakban: „Jogosult3 (CEI)” 

 

 

Jogosult1 (SE), Jogosult2 (VMP) és Jogosult3 (CEI) továbbiakban együttesen „Jogosultak”, 

egyenként a Jogosultak mindegyike „Jogosult” - 

 

másrészről  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., 

KSH szám: 15724540-8411-321-03, IR azonosító: 724540, képviseli: Szemereyné 

Pataki Klaudia polgármester), mint engedélyes (továbbiakban: „Engedélyes (KMJV)”)  

 

(Jogosultak és Engedélyes (KMJV) a továbbiakban együttesen „Felek”) között az alábbiakban 

meghatározott feltételek mellett: 

 

 

I. Előzmények 

 

1. Felek elismerik és rögzítik, hogy  

 

a) Jogosult1 (SE) a kizárólagos szerzői jogi jogosultja a CÉDRUS Program - 

Tudáshasznosulás az idősödés folyamatában c. tudományos műnek, melyet a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014.09.29. napjával 3502. sz. alatt vett önkéntes 

műnyilvántartásba; 

 

b) Jogosult1 (SE) és Jogosult2 (VMP) együttesen szerzőtársai a „CédrusNet - a szenior 

tudásgazdálkodás. Társadalmi innováció” c. tudományos műnek, melyet a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala 2018.04.13. napjával 6781. sz. alatt vett önkéntes 

műnyilvántartásba és amely a 3502. sz. alatt önkéntes műnyilvántartásba vett mű 

Jogosult1 (SE) közreműködésével átdolgozott változata; 



c) Jogosult1 (SE) és Jogosult2 (VMP) védjegyjogosultjai a „CÉDRUS-NET” 

szóösszetételből álló magyar nemzeti szóvédjegynek (továbbiakban: „Védjegy1”), 

amelynek lajstromszáma HU 217444, elsőbbségének napja 2015.04.28. és a nizzai 35. 

és 41. osztályokban található szolgáltatások vonatkozásában áll védjegyoltalom alatt; és 

 

d) Jogosult3 (CEI) jogosultja a CédrusNet magyar nemzeti ábrás védjegybejelentésnek 

(továbbiakban: „Védjegy2”), melynek ügyszáma M2000241, elsőbbségének napja 

2020.01.27. és amely a nizzai 41. osztályban található szolgáltatások vonatkozásában 

áll oltalom alatt; (Védjegy1 és Védjegy2, továbbiakban együttesen „Védjegyek”) 

 

e) Jogosult3 (CEI) a „CÉDRUS Program - Tudáshasznosulás az idősödés folyamatában” 

c. tudományos mű szerzői vagyoni felhasználási jogainak engedélyese;  

 

f) Jogosult3 (CEI) az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szerinti üzleti 

titokhoz fűződő vagyoni értékű jogok (továbbiakban: „Védett Ismeret”) olyan 

jogosultja, amely az Engedélyes (KMJV) és a Jogosult3 (CEI) együttműködése körében 

a 2017. január 1. óta megvalósult ún. CédrusNet projektek (Tudásbank, MiniLab, 

Hivatásos Nagyszülő képzés, Időslátogató tanfolyam, Cédruskörök, Családi 

krónikaírók, Tanuló műhelyek, nem akkreditált képzések) és mintaprogram részletes 

leírásából, ezek megvalósítási lépéseiből, ütemtervből, részletes módszertanból, 

esettanulmányaiból és a további fejlesztés irányait tartalmazó leírásból áll. 

 

Az a) – f) pontok alatt felsorolt jogok együttesen a továbbiakban „Szellemi Tulajdonjogok”. 

 

2. Felek rögzítik, hogy Jogosult3 (CEI) és Engedélyes (KMJV) között 2017. január 1. napjától 

2019. december 31. napjáig együttműködési megállapodás volt hatályban a CédrusNet 

Mintaprogram megvalósítására „CédrusNet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási 

Program” megnevezés alatt. A Program várhatóan 2020. április 30-án lezárul. 

 

 

II. A Megállapodás tárgya 

 

3. A Jogosultak a jelen Megállapodásban megjelölt Szellemi Tulajdonjogok tekintetében nem 

kizárólagos hasznosítási engedélyt adnak az Engedélyes (KMJV) részére a Szellemi 

Tulajdonjogok felhasználása és hasznosítása tekintetében („Hasznosítási Engedély”).  

 

4. A Felek rögzítik, hogy a jelen Hasznosítási Engedély ingyenes és a jelen Megállapodás 

hatálya alatt nem kötött jogdíj fizetéséhez. 

 

5. Engedélyes (KMJV) csak a jelen Megállapodásban rögzített feltételekkel és körben adhat 

engedélyt harmadik félnek a Szellemi Tulajdonjogok hasznosítására. 

 

6. Engedélyes (KMJV) tudomásul veszi, hogy az érintett Jogosultak az őket megillető 

Szellemi Tulajdonjogok mindenkori hasznosítására más személyt is önállóan 

jogosíthatnak, amennyiben ez nem jár az Engedélyes (KMJV) jelen Megállapodás szerinti 

használati jogainak korlátozásával vagy kizárásával. 

 

 

 

III. Jogosultak jogai és kötelezettségei 



 

7. Jogosultak kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy jelen Megállapodás hatálya alatt az 

őket megillető Szellemi Tulajdonjogok tekintetében az azok fenntartásához szükséges 

cselekményeket (így a fenntartási díjak fizetését) elvégzik és az esetleges jogsértő 

magatartásokkal szemben – az Engedélyes (KMJV) mindenkori értesítését követően – 

fellépnek. 

 

8. Az Engedélyes (KMJV) nyugtázza, hogy a CédrusNet Szenior Tudáshasznosító Egyesület 

(nyilvántartási szám: 01-02-0016276, székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 41.) 

névhasználatát a Jogosultak engedélyezték. Ezt meghaladóan a Jogosultak az őket 

megillető jogok tekintetében szavatolnak azért, hogy harmadik félnek nincs olyan joga, 

amely a Szellemi Tulajdonjogok jelen Megállapodás szerinti hasznosítását kizárja.  

 

9. Jogosultak jelen Megállapodás hatálya alatt ellenőrizhetik a Szellemi Tulajdonjogok 

felhasználását és az Engedélyes (KMJV), továbbá az általa engedéllyel jogosított 

személyek jelen Megállapodás szerinti teljesítését. A nem megfelelő használat, illetve a 

feltételeknek való meg nem megfelelés a jelen Megállapodás – 19. pontban rögzített módon 

történő – azonnali hatályú felmondását és ezzel – a jelen Megállapodás eltérő rendelkezése 

hiányában – a Hasznosítási Engedély megszűnését vonja maga után. 

 

10. Jelen Megállapodás keretében Jogosult3 (CEI) vállalja, hogy legkésőbb 2020. május 31-ig 

Engedélyes (KMJV) részére dokumentált formában rendelkezésre bocsátja a Védett 

Ismereteket. 

 

11. Jogosultak vállalják, hogy a Szellemi Tulajdonjogok esetleges továbbfejlesztéséről, 

átdolgozásáról, illetve az új kutatási eredményekről tájékoztatják az Engedélyest (KMJV). 

Az ilyen továbbfejlesztések, átdolgozások rendelkezésre bocsátásáról és a felhasználás 

engedélyezéséről a releváns Jogosult az Engedélyes (KMJV) felé írásban nyilatkozik. 

 

 

IV. Az Engedélyes (KMJV) jogai és kötelezettségei 

 

12. Engedélyes (KMJV) a Szellemi Tulajdonjogok hasznosítása keretében jogosult 

„CédrusNet Kecskemét” néven önálló szervezetet, vagy önálló szervezeten belüli 

szervezeti egységet létrehozni, azt működtetni, fenntartani, továbbá a jelen Megállapodás 

keretében jogosult a Védjegyeket használni és CédrusNet megjelölést saját domain névben 

is feltüntetni. 

 

13. Engedélyes (KMJV) kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Megállapodás hatálya alatt a 

Hasznosítási Engedélyt – a jelen Megállapodásba foglaltak érvényesítésével – allicenciába 

csak az Engedélyes (KMJV) által alapított gazdasági társaságok és az általuk alapított 

gazdasági társaságok, valamint az Engedélyes (KMJV) által fenntartott költségvetési 

szervek számára adja. 

 

14. Engedélyes (KMJV) kötelezettséget vállal, hogy a Védjegyek és a Védett tartalmak 

pályázatokhoz történő felhasználásáról előzetesen tájékoztatja Jogosultat. 

 

15. Jelen Megállapodás keretében Engedélyes (KMJV) vállalja, hogy 

 

a) a Szellemi Tulajdonjogok felhasználásával korábban megvalósult programok és 



projektek főbb céljait a jövőben is fenntartja és a Szellemi Tulajdonjogok mindenkori 

használata megfelel az aktív idősödés városi stratégiájában is deklarált 

követelményeknek; 

 

b) a Szellemi Tulajdonjogokat Engedélyes csak a Kecskeméti járás közigazgatási területén 

belül hasznosíthatja; 

 

c) a „CédrusNet” megjelölést és a Védjegyeket mindenkor módosítás (mutációk) nélkül, a 

Szellemi Tulajdonjogok felhasználásával korábban megvalósult programok és 

projektek főbb céljainak megőrzésével használja és jeleníti meg reklám és PR célú 

promóciós anyagokon, a honlapján, az elektronikus és nyomtatott médiában; 

 

d) nem tesz olyan lépést, egyéb cselekményt és nem indít olyan jogi eljárást a Szellemi 

Tulajdonjogok vonatkozásában, amely e Szellemi Tulajdonjogok létezését, 

érvényességét vagy Jogosultak általi felhasználását támadják (így akár felszólalás, 

érvénytelenítés vagy törlés keretében); 

 

e) a Szellemi Tulajdonjogokhoz kapcsolódó engedélyesi tevékenységek mindenkor 

megfelelnek a program főbb céljainak (így a szenior tapasztalatok értékelése, 

értékesítése, szenior foglalkoztatási piac építése, új ismeretek megszerzésének 

folyamatos lehetősége, társadalmi részvétel erősítése, lépéstartás a kor technikájával, 

egészségtudatosság/fizikai aktivitás, kooperáció egyének és társadalmi szereplők 

között); 

 

f) a Szellemi Tulajdonjogok mindenkori felhasználása pártpolitikai célokat nem szolgál. 

 

16. Engedélyes (KMJV) a Szellemi Tulajdonjogok jelen Megállapodás szerinti hasznosításáról 

minden naptári évben legkésőbb március 31. napjáig beszámolót készít a Jogosultak 

részére, amelyben tájékoztatja a Jogosultakat a mindenkori tevékenységéről. 

 

 

V. A Megállapodás időtartama, megszűnése és a megszűnés következményei 

 

17. A jelen Megállapodás annak alírásának napjával lép hatályba és határozatlan időre szól. 

 

18. Jelen Megállapodást bármelyik fél 6 (azaz hat) hónapos felmondási idővel, indokolás 

nélkül felmondhatja, amely nem érinti a súlyos szerződésszegésen alapuló azonnali hatályú 

felmondás jogát, melyet minden esetben előzetes írásbeli felszólításnak kell megelőznie. 

 

19. A Jogosultak bármelyike a jelen Megállapodást különösen akkor mondhatja fel azonnali 

hatállyal, ha az Engedélyes (KMJV) (vagy annak bármely további engedélyese) olyan 

súlyos szerződésszegést követ el vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a 

Szellemi Tulajdonjogok felhasználásával megvalósult programok és projektek céljait 

súlyosan sérti vagy veszélyezteti és ezt a magatartását vagy a jogsértést az Engedélyes 

(KMJV) (vagy annak további engedélyesei) írásbeli felszólítást követő 15 (azaz tizenöt) 

napon belül sem szünteti meg. 

 

 

20. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás megszűnését követően 

Engedélyes (KMJV) a Szellemi Tulajdonjogok hasznosítását – a Védett Ismeretek 



hasznosítása kivételével – azonnali hatállyal köteles megszüntetni. Amennyiben a jelen 

Megállapodás megszűnik, a megszűnés hatályával az Engedélyes (KMJV) Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori közigazgatási területére korlátozott, nem 

kizárólagos jog illeti meg a Védett Ismeretek hasznosítására és a hasznosítás jelen 

Megállapodás 14. pont szerinti engedélyezésére azzal, hogy a CédrusNet megjelöléssel és 

a Védjegyekkel összetéveszthető megjelölést a Védett Ismeretek hasznosítása körében az 

Engedélyes (KMJV) és annak további engedélyesei sem alkalmazhatnak. A jelen 

Megállapodás megszűnése esetén az Engedélyes (KMJV) jelen Megállapodás 15. pontja 

szerinti kötelezettségei kizárólag a Védett Ismeretek vonatkozásában továbbra is hatályban 

maradnak. 

 

 

VI. Egyéb rendelkezések 

 

21. Jogosult1 (SE) és Jogosult3 (CEI) külön megállapodás feltételei alapján évente szakmai 

továbbképzést szervez az Engedélyes (KMJV) részére, amely szakmai továbbképzésen az 

Engedélyes (KMJV) (és annak további engedélyesei) Szellemi Tulajdonjogok 

hasznosításában közvetlenül közreműködő alkalmazottai részt vesznek. A szakmai 

továbbképzés költségeit az Engedélyes (KMJV) viseli. 

 

22. Felek a jelen Megállapodásban foglalt jogaikat es kötelezettségeiket kötelesek jóhiszeműen 

gyakorolni, a másik felet minden, a Megállapodás teljesítését érintő kérdésben 

haladéktalanul írásban értesíteni és kötelesek valamennyi, a jelen Megállapodás 

tartalmával összefüggő nyilatkozataikat egymással írásban közölni.  

 

23. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás bármelyikük kezdeményezésére 

módosítható, különös tekintettel arra, ha a jogszabályváltozások a jelen Megállapodásban 

foglaltak fenntartását nem teszik lehetővé. 

 

24. Jognyilatkozatokat (különös tekintettel a szerződéskötésre, a Megállapodás módosítására, 

illetve megszüntetésére irányuló jognyilatkozatokra) a felek egymásnak kizárólag írásban 

tehetnek. A jognyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Felek kölcsönösen 

kötelezettséget vállalnak az egyeztetésre, és a Megállapodás minden részletére kiterjedő 

írásba foglalására. 

 

25. Az adatkezelés jogalapja a Jogosultak vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács 

2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (a 

továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint a közérdekű feladat 

végrehajtásához szükséges adatkezelés. 

  

Felek tudomásul veszik, hogy Engedélyes a jelen okiratban rögzített adatokat az irattári 

tervre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti időtartamban, legalább 

azonban az okirat keltétől számított 8 évig a 2000. évi C. törvény szerinti számviteli 

alapbizonylatok kötelező megőrzése érdekében kezelni köteles. 

 

Az adatkezelés további részleteit az Engedélyes Általános Adatkezelési Tájékoztatója 

(www.kecskemet.hu/adatvedelem) tartalmazza, amelynek megismerését a Jogosultak 

képviselője e szerződés aláírásával elismeri. 

http://www.kecskemet.hu/adatvedelem


 

26. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik – hatáskörtől 

függően – a Kecskeméti Törvényszék, vagy a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét. 

 

27. A jelen Megállapodás a Felek között létrejött teljes megállapodást tartalmazza, és ez 

hatálytalanít minden korábbi ezzel ellentétes Megállapodást. 

 

28. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény és a védjegyek 

és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

 

A Megállapodás 5 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 

amelyekből 1-1 példány a Jogosultaknál, 2 példány pedig Engedélyesnél (KMJV) marad. 

 

 

Jelen Megállapodás a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

 

Kecskemét, 2020. ……………………. 

 

 

 

 

…………………………………… 

Dr. Völgyesné Sárközy Erika 

Jogosult1 (SE) 

 

 

 

……………………………………….. 

Vincze Máté Péter 

Jogosult2 (VMP) 

meghatalmazás alapján képviseli 

Dr. Völgyesné Sárközy Erika 

 

 

 

 

……………………………………….. 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

képv.  

Szemereyné Pataki Klaudia 

Engedélyes (KMJV) 

……………………………………….. 

CédrusNet-Erasmus Intézet Kft. 

képv. 

Dr. Völgyesné Sárközy Erika 

Jogosult3 (CEI) 

 

 

 


