
 

1 

 

 

 

 

 
A  

„Kutyabarát hely”  
tanúsító védjegy 

Működési szabályzata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 



 

2 

A védjegy bejelentője: 
Máté Krisztián - Magyarország, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 6/c. 
Schmidt Zsófia – Magyarország, 7400 Kaposvár, Hóvirág u. 7. 

A védjegy célja 

A „Kutyabarát hely – Dogs allowed – www.kutyabarathelyek.hu” – továbbiakban ”Kutyabarát hely” 
védjegy a MateWorks Kft. által létrehozott és működtetett tanúsító védjegy, amelynek alapvető célja, 
hogy – összhangban az egyes szálláshelyek működtetéséről szóló 239/2009. Korm. rendeletben 
foglaltakkal, vendéglátóhelyek esetén a NÉBIH idevonatkozó jogszabályaival – garanciát nyújtson a 
szálláshelyek és vendéglátóhelyek kutyabarát hely jellegéről.  A védjegy tanúsítja, hogy az adott hely 
valóban kutyabarát, és szolgáltatások minősítése előre meghatározott, a MateWorks Kft. 
kezelésében az általa meghatározott szakmai szempontrendszere alapján történik. 

A védjegy további célkitűzései:  

• A kiváló minőségű, és jelen működési szabályzatban rögzített minőségi követelményeknek 
megfelelő kutyabarát szálláshely-szolgáltatást nyújtó magánszemélyek/vállalkozások pozitív 
megkülönböztetése és kiemelése a fenti követelményeknek meg nem felelő szolgáltatókkal 
szemben.  

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

• A vállalkozások, szolgáltatók minőségfejlesztésre, magas színvonalú szolgáltatásnyújtásra 
valamint értékesítésre, fogyasztó orientált szemléletre történő ösztönzése.  

A kitűzött célok elérése érdekében a védjegy program végrehajtása során mind a védjegyhasználat 
jogosultságát elnyerni kívánó vállalkozások és szolgáltatók, mind az állami és érdekvédelmi szervek, 
szervezetek tiszteletben kell, hogy tartsák az alábbi elveket:  

• Az eljárásában, a védjegyhasználat során, a védjegyhasználat jogszerűségének ellenőrzése 
körében érvényesülnie kell a szakszerűség, függetlenség és a pártatlanság elvének.  

• Az előre rögzített szakmai szempontrendszer alapján a védjegyhasználat jogszerűségét és a 
minősítési kritériumok fennállását rendszeres időszaki ellenőrzés garantálja.  

• A védjegyhasználat jogát megszerző vállalkozások és szolgáltatók együttműködnek az 
ellenőrzést, felülvizsgálatot végző szervekkel, nem akadályozzák a használat 
ellenőrizhetőségét.  

• Valamennyi pályázó vállalja, hogy a rögzített követelmények be nem tartása, 
jogszabályellenes magatartás, jelen működési szabályzatba ütköző védjegyhasználat esetén a 
védjegyhasználat visszavonható.  

• Mind a védjegyhasználatra jogosultságot szerzett, mind a jogosultságot elvesztett 
szolgáltatók neve folyamatosan nyilvánosságra kerül.  

• Valamennyi pályázótól elvárt a minőség- és fogyasztó (turista) orientált szemlélet kialakítása.  

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

Nyilatkozat 

Nyilatkozat a tanúsított típusba tartozó áruk vagy szolgáltatások nyújtását magában foglaló üzleti 
tevékenység végzéséről 

• Melléklet – 1.  
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1. A tanúsító védjegy leírása 
1.1. A védjegy grafikus megjelenítése  

Melléklet – 2. 
1.2. A védjegy felirata:  

KUTYABARÁT HELY – Dogs allowed amely a kutyabarathelyek.hu logója alatt helyezkedik el, alatta 
a minősített hely által beengedett kutya mérete megfelelő piktogrammal jelölve, alatta a 
www.kutyabarathelyek.hu felirat. 

1.3. A védjegy összetevői, leírás:  
A védjegy fehér alapon lekerekített sötétzöld keretben helyezkedik el.  
A védjegy felépítése: 

1.3.1.  Kutyabarathelyek.hu kör logó 
1.3.2.  Kutyabarát hely – sötétzöld felirat 

A minősített helynek megfelelő jelző használata: 
1.3.2.1. Szállás esetén:  

Kutyabarát szállás  
1.3.2.2. Vendéglátóhely esetén:  

Kutyabarát étterem 
Kutyabarát kávézó 
Egyéb esetén: Kutyabarát hely 

1.3.2.3. Nyilvánosan látogatható közintézmények esetén: 
Múzeum esetén: Kutyabarát múzeum 
Egyéb esetén: Kutyabarát hely 

1.3.2.4. Munkahelyek esetén: 
Kutyabarát munkahely 

1.3.2.5. Település esetén: 
Kutyabarát település 

1.3.2.6. Üzletek, bevásárlóközpontok, és más meg nem említett helyek esetén  
Kutyabarát hely 

1.3.3.  Dogs allowed – világoszöld felirat 
1.3.4.  Az egységbe bevihető kutyák mérete piktogrammal jelölve – kicsi, közepes és 

nagyméretű barna kutya, a megfelelő méret zöld pipával jelezve. 
1.3.5.  www.kutyabarathelyek.hu felirat – zöld háttérben fehér betűkkel kiírva 

 
2. Védjegyjogosult neve és székhelye 

2.1. Máté Krisztián, Magyarország, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 6/c.  
2.2. Schmidt Zsófia, Magyarország, 7400 Kaposvár, Hóvirág u. 7. 

 
 

3. A védjegyjogosultság hatálya 
 
A védjegyjogosultság hatálya kiterjed mindazon magánszemélyekre és vállalkozásokra, akik 
megfelelnek a feltételeknek, teljesítik a jelen szabályzatban rögzített minőségi követelményeket, 
és amelyek tevékenysége kiterjed a védjegyek nemzetközi, Nizzai Megállapodás szerinti 
osztályozási rendszerének 41. osztályára: Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és 
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kulturális tevékenységek, 43. osztályára: Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás, 44. 
osztályára: állategészségügyi és állatápolási szolgáltatások.  
 

4. Kutyabarát szállás 
Kutyabarát hely minősítést kaphat minden olyan szálláshely, mely fogadja a kutyával érkező 
vendégeket is, teljesíti a kutyabarát szállás minősítéséhez szükséges követelményeket, valamint a 
239/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint szálláshelynek minősül:  
4.1. Általános értelmezések 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § szerint 

a) szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 
2. § 22. pontjában meghatározott fogalom, 

b) szálláshely-szolgáltatás: a Ker tv. 2. § 23. pontjában meghatározott fogalom, 
c) szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített 

szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is 
nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma 
legalább huszonegy, 

d) panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített 
szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb 
tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz, 

e) kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából 
létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára 
elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban 
együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, 
főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és 
amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik, 

f) üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített 
területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló 
épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, 
függetlenül a szobák vagy ágyak számától, 

g) közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából 
létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is 
hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az 
ágyak száma legalább tizenegy, 

h) egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az a)-g) pont alá nem 
tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület 
vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, 
az ágyak száma legfeljebb tizenhat, 

i) falusi szálláshely:  a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi 
CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a 
természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett 
gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség 
alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy 
abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a 
mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó 
szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek. 
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4.2. A kutyabarát szálláshelyek minősítésének nincsenek fokozatai.  
 

4.3. A kutyabarát szállás minősítéséhez szükséges minimum követelmények 
4.3.1.  A szálláshelynek szálloda és panzió esetén rendelkeznie kell minimum 2 szobával, 

melybe a kutyatartó a kutyájával együtt szállhat meg. Egyéb szállások esetén a 
szálláshely, - adottságainak megfelelően - tegye lehetővé a kutyával történő ott 
tartózkodást. 

4.3.2.  A szálláshely közlekedőfolyosói legyenek a kutyákkal is megközelíthetők. 
4.3.3.  Állandóan kihelyezett, vagy egyszer használatos itatóedény elhelyezése és friss víz 

biztosítása kutyabarát szobákban. 
4.3.4.  A szálláshelynek rendelkeznie kell megfelelő és külön erre a célra kijelölt 

takarítóeszközökkel valamint egy megbízott, oktatásban részesült dolgozóval, aki az 
esetleges kutya utáni megfelelő és higiénikus feltakarítást képes elvégezni. 

4.3.5.  A szálláshely takarítási rendjének tartalmaznia kell, a kutyabarát szoba takarításának 
fázisait és gyakoriságát. 

4.3.6. A szálláshelyek vendéglátóegységeinek kutyával való látogathatósága, a szállás 
üzemeltetőjének a döntése. Amennyiben a szállás vendéglátóhelye is kutyabarát, meg 
kell felelnie az 5.3 pontban támasztott feltételeknek is. 

4.3.7. A szálláshely bejáratánál jó látható módon fel kell tűntetni, hogy a hely kutyabarát és 
milyen méretű kutyával látogatható. 

4.3.8. Tájékoztató jellegű házirend kialakítása, melyet az előtérben kell elhelyezni. 

 

5. Kutyabarát vendéglátóhelyek 
Kutyabarát hely minősítést kaphat minden olyan vendéglátóhely, mely fogadja a kutyával érkező 
vendégeket is, teljesíti a kutyabarát vendéglátóhely minősítéséhez szükséges követelményeket, 
valamint a Korm. rendelet szerint vendéglátóhelynek minősül: 
5.1. Általános értelmezések a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § szerint 

b) büfétermékek: a forgalmazás helyén előállított 
ba) grillezett húsok, frissen sültek, sült és főtt kolbász, hurka, virsli, füstölt vagy sült 

hal, 
bb) lángos-, palacsintafélék, 
bc) meleg és hideg szendvicsfélék, valamint az ezek fogyasztásához közvetlenül 

kapcsolódó termékek, és gyárilag előre csomagolt élelmiszerek, valamint az italok; 
d) melegkonyhás vendéglátóhely: meleg- és hideg ételeket, cukrászati készítményeket, 

sütő- és édesipari termékeket, kávét, szeszesitalt és szeszmentes italokat forgalmazó 
üzlet, ahol az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik; 
 

5.2. A kutyabarát vendéglátóhelyek minősítésének nincsenek fokozatai. 
 

5.3. A kutyabarát vendéglátóhely minősítéshez szükséges minimum követelmények: 
5.3.1. Egyszer használatos itatóedény elhelyezése és friss víz biztosítása a kutya számára 
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5.3.2. A vendéglátóhelynek rendelkeznie kell megfelelő és külön erre a célra kijelölt 
takarítóeszközökkel valamint egy megbízott, oktatásban részesült dolgozóval, aki az 
esetleges kutya utáni megfelelő és higiénikus feltakarítást képes elvégezni. 

5.3.3. A kutya nem léphet be gazdasági területre. A gazdasági területet matricával vagy 
egyéb felirattal jelölni kell. 

5.3.4. Kutyák kizárólag a vendégtérben tartózkodhatnak. 
5.3.5. A vendéglátóhely bejáratánál jó látható módon fel kell tűntetni, hogy a hely kutyabarát 

és milyen méretű kutyával látogatható. 
5.3.6. Tájékoztató jellegű házirend kialakítása, és kihelyezése. 

 
6. Kutyabarát közintézmények 

Társadalmi célú szervezet, az állam vagy egy hatóság által létesített, annak hatáskörébe tartozó, 
és az állam vagy közösség céljait szolgáló intézmény. Kutyabarát hely minősítést kaphat minden 
olyan közintézmény, mely fogadja a kutyával érkező ügyfeleket is, valamint teljesíti a kutyabarát 
hely minősítéséhez szükséges követelményeket. 
6.1. Közintézmény lehet: 

6.1.1. Magán 
6.1.2. Állami vagy önkormányzati 
6.1.3. Közjogi személyiségű közintézet 

 
6.2. A kutyabarát közintézmények minősítésének nincsenek fokozatai. 

 
6.3. Nyilvánosan látogatható közintézmények kutyabarát minősítéséhez szükséges minimum 

követelmények: 
6.3.1. A látogatótér és ügyféltér legalább egy része megközelíthető legyen kutyával és az erre 

kijelölt rész jól láthatóan jelezve legyen. 
6.3.2. A közintézménynek rendelkeznie kell megfelelő és külön erre a célra kijelölt 

takarítóeszközökkel valamint egy megbízott, oktatásban részesült dolgozóval, aki az 
esetleges kutya utáni megfelelő és higiénikus feltakarítást képes elvégezni. 

6.3.3. Kutyák kizárólag az ügyfél és vendégtérben tartózkodhatnak. 
6.3.4. A közintézmény bejáratánál jó látható módon fel kell tűntetni, hogy a hely kutyabarát 

és milyen méretű kutyával látogatható. 
6.3.5. Tájékoztató jellegű házirend kialakítása, és kihelyezése. 

 
7. Kutyabarát üzletek 

Kutyabarát hely minősítést kaphat minden olyan üzlet, mely fogadja a kutyával érkező vásárlókat 
is, teljesíti a kutyabarát hely minősítéséhez szükséges követelményeket, valamint a 2005. évi 
CLXIV. törvény  2. § szerint üzletnek minősül: 
7.1. Általános értelmezések 2005. évi CLXIV. törvény 2. § szerint  

a) bevásárlóközpont: 
Olyan építészetileg egységes, kereskedelmi célra tervezett, épített, közösen 
üzemeltetett és működtetett komplexum, amely egy adott vonzáskörzet ellátására 
szolgáló különböző típusú és méretű üzletek, szolgáltatási létesítmények szerves 
egysége 
 



 

7 

b) üzlet: 
kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve 
önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen 
raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben 
kereskedelmi tevékenységet folytatnak; 

c) hipermarket: 
kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos 
helyen és időben folytató 5000 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterülettel 
rendelkező, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet; 

d) nagyméretű szupermarket: 
kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos 
helyen és időben folytató 2500-5000 négyzetméter közötti bruttó alapterülettel 
rendelkező, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet; 

e) szupermarket: 
kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos 
helyen és időben folytató 400-2500 négyzetméter közötti bruttó alapterülettel 
rendelkező, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet; 

f) diszkont: 
kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos 
helyen és időben folytató 400 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterülettel 
rendelkező, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet, amely nem rendelkezik friss hús, 
húskészítmény és tejtermékek kimérésére szolgáló pulttal; 

7.2. A kutyabarát üzletek minősítésének nincsenek fokozatai. 

7.3. A kutyabarát üzletek minősítéshez szükséges minimum követelmények: 

7.3.1. Egyszer használatos itatóedény elhelyezése és friss víz biztosítása a kutya számára 

7.3.2.  Az üzletnek rendelkeznie kell megfelelő és külön erre a célra kijelölt 
takarítóeszközökkel valamint egy megbízott, oktatásban részesült dolgozóval, aki az esetleges 
kutya utáni megfelelő és higiénikus feltakarítást képes elvégezni. 

7.3.3.  A kutya nem léphet be gazdasági területre. A gazdasági területet matricával vagy 
egyéb felirattal jelölni kell. 

7.3.4.  Kutyák kizárólag a vendégtérben tartózkodhatnak. 

7.3.5. Az üzlet bejáratánál jó látható módon fel kell tűntetni, hogy a hely kutyabarát és 
milyen méretű kutyával látogatható. 

7.3.6.  Tájékoztató jellegű házirend kialakítása, és kihelyezése. 

7.3.7.  Élelmiszert árusító üzletek esetén gondoskodni kell arról, hogy a kutya ne 
érintkezhessen a csomagolás nélküli ömlesztett termékekkel. 
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8. Kutyabarát munkahelyek 
Magánszemély, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, társadalmi célú szervezet, az állam vagy 
egy hatóság által létesített, a rendszeres munkavégzést lehetővé tevő létesítmény a munkavállaló 
számára a 2012. évi I. tv a Munka Törvénykönyvének 45. § (3) általános rendelkezései alapján. 
Kutyabarát munkahely minősítést kaphat minden olyan munkahely, mely fogadja a kutyával 
érkező dolgozóit is, valamint teljesíti a kutyabarát hely minősítéshez szükséges követelményeket. 
 
8.1. Munkahely lehet: 

8.1.1. Magán 
8.1.2.  Gazdasági társaság 
8.1.3.  Állami vagy önkormányzati tulajdonú 

8.2. A kutyabarát munkahely minősítésének nincsenek fokozatai. 
8.3. Munkahelyek kutyabarát minősítéséhez szükséges minimum követelmények: 

8.3.1. Az épület tulajdonosa vagy a képviselője, üzemeltetője általi írásos engedély megléte 
kutyabarát munkahely létesítésére. 

8.3.2. Jól látható, egyértelmű tájékoztatást kell elhelyezni a bejáratnál a vállalat kutyabarát 
mivoltáról, valamint az engedélyezett kutyák számáról és méretéről, melyről érkezéskor 
szóbeli tájékoztatást is kap a belépő. 

8.3.3. A vállalat által elkészített házirend (működési szabályzat) és annak kommunikálása a 
dolgozók felé. 

8.3.4. A vállalatnak rendelkeznie kell az ÁNTSZ aktuális jogszabályainak megfelelően, külön 
erre a célra kijelölt takarítóeszközökkel valamint egy megbízott, takarításra képzett 
szakemberrel aki esetlegesen a kutya utáni megfelelő és higiénikus feltakarítást képes 
elvégezni. 

8.3.5. A kutya – amennyiben a vállalat másként nem rendelkezik - nem léphet be szerver 
helyiségbe és gazdasági területre. 

8.3.6. Szükséges itató és etetőedény kihelyezése, friss víz biztosítása a kutya számára. 
8.3.7. Vállalat a munkavállalók kutyájának chipszámát és érvényes oltását első alkalommal 

kötelező érvénnyel és évente legalább további egy alkalommal ellenőrzi  (erről akár 
dokumentációt készít) 
 

9. Kutyabarát település 
Minden olyan település, mely a helységnévtárban megtalálható jelentkezhet a kutyabarát 
település minősítés megszerzésére. Együttműködésben a helyi településvezetőkkel, a Kutyabarát 
Település Program keretein belül, a védjegy kibocsájtója jogosult az egész települést 
feltérképezni, és ennek megfelelően megjeleníteni a településen található kutyabarát helyeket. A 
minősítés 5 évre szól, melyet a helyi önkormányzattal együttműködésben időszakosan 
felülvizsgálnak. A közös együtműködés jegyében feltérképezésre kerülnek az adott helység 
szállás, vendéglátó, szolgáltató és egyéb kutyabarát helyei, melyek a „Kutyabarát hely” tanúsító 
védjegy működési szabályzatának megfelelően minősítenek. A védjegyhasználati díjat teljes vagy 
részben a helyi önkormányzat fedezi, ez egyedi megállapodás kérdése. A helyi önkormányzat 
ezáltal is segíti a helyi vállalkozókat, és a kutyabarát helyek elterjedését.   
9.1. Kutyabarát település program 

• Melléklet – 3.  
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10. Házirend 
A házirend tartalmazza azokat a szabályokat, melyek az adott egységre vonatkoznak. Ezt az adott 
hely lehetőségeihez képest úgy kell kialakítani, hogy a kutyás vendégek jelenlétükkel a nem 
kutyás vendégeket ne zavarják. A házirendet jól látható helyen, a kutyával betérők által 
megközelíthető, a bejárathoz közel kell kihelyezni. 
10.1. A házirend elemei a következők: 

10.1.1. A házirendnek meg kell határoznia, milyen méretű kutyával látogatható az egység. A 
látogató egyidejűleg hány kutyával látogathatja az egységet. 
A következő adatok alapján határozható meg a kutyák mérete: 
• Kicsi: 35 cm‐nél kisebb marmagasság és / vagy 12 kg‐nál kisebb kutyák 
• Közepes: 40‐55 cm marmagasság és / vagy 12‐34 kg 
• Nagy: 55 cm marmagasság és / vagy 35 kg‐nál nagyobb kutyák 

10.1.2.  A látogató egyidejűleg hány kutyával látogathatja az egységet. 
10.1.3.  Meg kell követelni, hogy a látogató csak pórázon térhessen be az egységbe. 
10.1.4. Fel kell hívni a látogató figyelmét, hogy a kutyának érvényes veszettségi oltással kell 

rendelkeznie, és ezt kérés esetén a kutya vezetőjének tudnia kell igazolni. 
10.1.5. Az egység csak egészséges, szobatiszta kutyával, nem tüzelő szukával látogatható. 
10.1.6. Továbbá fel kell hívni a látogató figyelmét, hogy károkozás esetén az anyagi 

felelősség a kutya vezetőjét terheli. 
 

11. Tanúsítási szabályok 

A védjegy igénylésére a kutyabarathelyek.hu online felületen történő adatlap kitöltésével van 
lehetőség. A védjegy használati jogosultság iránt önkéntes alapon pályázhat valamennyi, jelen 
Működési szabályzat 13. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő szolgáltató. A 
védjegy használatára kizárólag védjegyhasználati szerződés alapján, jelen működési szabályzat 
előírásainak betartása mellett van lehetőség. 
 

12. A minőségtanúsítás szervezete 
A védjeggyel kapcsolatos feladatok az alábbi szervek között oszlanak meg. 
12.1. Létrehozó szerv 

Schmidt Zsófia és Máté Krisztián, mint a tanúsító védjegy tulajdonosa köteles: 
12.1.1. meghatározni a program működtetésének kereteit, 
12.1.2. kijelölni a Bíráló Bizottság tagjait, 
12.1.3. elkészíteni a Bíráló Bizottság Ügyrendjét, 
12.1.4. jóváhagyni a Minősítő Bizottság Ügyrendjét, 
12.1.5. elfogadni, illetve szükség esetén felülvizsgálni jelen működési szabályzatot, 
12.1.6. gondoskodni a védjegyrendszer elindításának pénzügyi forrásairól, 

 
12.2. Bíráló Bizottság 

A Bíráló Bizottság tagjait a Létrehozó szerv jelöli ki. 
A Bíráló Bizottság a Létrehozó szerv által meghatározott hatáskörben eljárva: 

12.2.1. dönt a kutyabarát hely minősítéséről, 
12.2.2. ennek alapján engedélyezi, vagy elutasítja a védjegyhasználat jogát,  
12.2.3. felülvizsgálja a védjegyhasználatot az ellenőrzések eredménye alapján, 
12.2.4. szükség esetén rendelkezik annak visszavonásáról. 
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Bíráló bizottság tagjai: 

• MateWorks Kft. 
• A bíráló bizottság kutyabarát munkahely bírálása esetén az alábbi személlyel egészül ki: 

Lajos Bernadett e.v. (Nyilvántartási szám: 52792979 Adószám: 69165346-1-23) 
 

12.3. Minősítő bizottság 
A Minősítő Bizottság megvizsgálja a minősítési kritériumok meglétét a beérkezett 
kérelmeknél és azokhoz szakmai ajánlást készít a Bíráló Bizottság részére. 
 

12.4. Adminisztrációs feladatok 
Az adminisztrációs feladatok ellátását a védjegykibocsájtó MateWorks Kft. végzi, mely 
köteles: 
11.4.1.  nyilvánosságra hozni a Kutyabarát hely minősítésére előre meghatározott 

követelmény szempontrendszert, 
11.4.2.  összeállítja a Minősítő bizottság ügyrendjét, 
11.4.3.  Kidolgozni a formanyomtatványokat és azokat közzétenni a szervezet honlapján, 
11.4.4.  ellátni a védjegyhasználattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, 
11.4.5.  vezetni a védjegytulajdonosokkal kapcsolatos adatokat tartalmazó nyilvántartást, 
11.4.6.  a védjegyhasználati díj beszedéséről intézkedni, 
11.4.7.  gondoskodik, hogy a védjeggyel rendelkező felkerüljön a 

https://kutyabarathelyek.hu oldalra.  
 
Elérhetőségei: 
• MateWorks Kft. 
• Kapcsolattartó: Schmidt Zsófia 
• Cím: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 6/c. 
• Telefon: +36 (30) 883-2762 
• E-mail: zsofia.schmidt@kutyabarathelyek.hu 

  
13. Részvételi feltételek 

Az eljárásban részt vehet minden a 4.,5.,6.,7.,8., pontban meghatározott szolgáltató, amely 
megfelel a 12.1 pontban rögzített pályázati követelményeknek, valamint a kutyabarathelyek.hu 
oldalon található on-line űrlapot hiánytalanul benyújtja.  
13.1. Követelmények 
A kutyabarát hely minősítésére az a pályázó jelentkezhet aki: 

• Szálláshely esetén 
Rendelkezik a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről 
és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése szerinti egyéb szálláshely-üzemeltetési engedéllyel, 
illetve a tevékenységének végzéséhez szükséges külön jogszabályokban előírt egyéb 
követelményekkel, és a szállás megfelel a 4.1 pontban foglaltakkal. 

• Üzlet esetén 
Rendelkezik érvényes működési engedéllyel, és az üzlet megfelel a 7.1 pontban 
leírtaknak. 



 

11 

• Vendéglátóhely esetén 
Rendelkezik érvényes működtetési engedéllyel, és az üzlet megfelel a 5.1 pontban 
leírtaknak.  

•  Munkahelyek esetén 
Az épület tulajdonosa vagy a képviselője, üzemeltetője általi írásos engedély megléte 
kutyabarát munkahely létesítésére. 

• Közintézmény esetén 
Az intézmény megfelel a működés szempontjából hatályos jogszabályoknak, illetve az 
erre vonatkozó dokumentumoknak. 

• Település esetén 
Az település részt vesz a Kutyabarát település programban. 

Elfogadja, hogy védjegyhasználati jog elnyerése esetén, a minősítési követelmények 
megvalósulását a MateWorks Kft. jogosult ellenőrizni. 

13.2. A kérelem beadásának módja, elemei 

A pályázat benyújtására, a szükséges mellékletekre vonatkozó részletes tájékoztatás a 
MateWorks Kft által üzemeltetett, kutyabarathelyek.hu honlapon érhető el. Az igényléseket a 
kutyabarathelyek.hu honlapján elérhető formanyomtatványok kitöltésével, a védjegyhasználati 
díj befizetésének igazolásával, a MateWorks Kft. részére kell a szükséges mellékletekkel postai 
vagy elektronikusan úton eljuttatni. A Bíráló Bizottság havonta kétszer – indokolt esetben az 
Ügyrend szabályai szerint rendkívüli ülés is tartható – ülésezik. 

13.3. A pályázat elbírálásának rendje 

A igényléseket formai szempontból a Minősítő Bizottság vizsgálja meg. A formanyomtatványban 
az igénylő köteles megjelölni az általa elnyerni kívánt minősítési kategóriát, s az igénylő 
szolgáltatásainak erre vonatkozó adatait a szakmai szempontrendszer alapján. 

A formai követelményeknek megfelelő igénylőknél a Minősítő Bizottság a igénylővel előzetesen 
egyeztetett időpontban, helyszíni bejárás során megvizsgálhatja a megjelölt minősítési 
kategóriára vonatkozó követelményeket, s azokról összefoglaló jelentést készíthet a Bíráló 
Bizottság részére. Az összefoglaló jelentés-ajánlást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a 
védjegyhasználat jogosultság megadható-e, s az, milyen minősítési kategóriára vonatkozzon. A 
minősítésről a Minősítő és a Bíráló Bizottság szakmai szempontok alapján dönt. A Bíráló Bizottság 
a igénylés kedvező megítélése esetén engedélyezi a védjegyhasználatot az elnyert minősítési 
kategóriára. 

Ha a Minősítő Bizottság értékelése szerint az igénylő nem felel meg az önbesorolásának, s ezzel a 
Bíráló Bizottság is egyetért, a Minősítő Bizottság erről írásban értesítést küld az igénylőnek. Az 
értesítés tartalmazza az igénylő által kért besoroláshoz szükséges hiánylistát is. Ha az igénylő 
teljesítette a listában szereplő feltételeket, a Minősítő Bizottság ismét megszervezi a helyszíni 
látogatást és vizsgálatot. Ha a hely megfelel az önbesorolásának és a kategóriájára vonatkozó 
követelményeknek, akkor a Minősítő Bizottság, írásban javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére a 
igénylés elfogadására. 
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A fent rögzített eljárásokat követően, az igénylést a Bíráló Bizottság - írásban – hagyja jóvá, s ez 
alapján a MateWorks Kft. az igénylésben meghatározott időtartamra védjegyhasználati 
szerződést köt az igénylővel, s átadja annak a besorolást bemutató, „táblát” és az azt tanúsító 
igazolást. A Kutyabarát hely táblát, mint védjegyet a kutyabarát hely bejáratának közelében, 
jól látható helyen köteles elhelyezni. 

14. Védjegyhasználati szerződés 
A védjegyhasználati jogot megszerző szolgáltatókkal a MateWorks Kft. köti meg a 
védjegyhasználat keretét rögzítő, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. 
törvény IV. fejezete szerinti védjegyhasználati szerződést. 
 

15. A védjegy használata 
A védjegyjogosultságot az elnyert minősítési kategóriára az igénylő az igénylésben meghatározott 
időtartamra szerzi meg, és használhatja európai uniós tanúsító védjegyként a védjegyhasználati 
szerződésben foglaltaknak megfelelően. Az igénylő a védjegyet a kutyabarát helyen, a 
kereskedelmi kommunikációjában jogosult feltüntetni, a védjegyprogramban való részességére a 
program alapvető célkitűzéseinek egyidejű megjelölésével hivatkozni jogosult. 
 
A Kutyabarát Hely védjegyre jogosult szolgáltatók listáját a MateWorks Kft közzéteszi a 
https://kutyabarathelyek.hu weboldalon.  
14.1. A védjegy használatára jogosult szállások a https://kutyabarathelyek.hu/hu/szallasok/ 

linken, 
14.2. vendéglátóhelyek, üzletek, közintézmények, munkahelyek a https://kutyabarathelyek.hu/ 

hu/kutyas-helyek/ linken jelennek meg. 
 

16. A védjegyhasználat jogszerűségének ellenőrzése 
A védjegy használatának jogszerűségét, azaz a 4.,5.,6.,7.,8., pontban rögzített feltételek 
megvalósítását és folyamatos biztosítását a MateWorks Kft. és megbízott partnerei jogosult 
ellenőrizni. A MateWorks Kft. ellenőrzéseit a védjegyhasználati szerződés megkötésétől számított 
1 év elteltével, azt követően pedig évente legalább egy alkalommal végzik.  
 
16.1. Helyszíni ellenőrzés 

A védjegyhasználat jogát megszerző szolgáltatók az személyes ellenőrzés lebonyolítása 
során kötelesek együttműködni. Az ellenőrzéstől való elzárkózás esetén vélelmezhető, hogy 
a szolgáltató kötelezettségének nem tett eleget. Az ellenőrzésekre az ellenőrzési jogosultság 
egyidejű igazolása mellett, a Létrehozó szerv által megállapított tartalmú, hitelesített 
ellenőrzési formanyomtatvány kitöltésével kerül sor. Az ellenőrzés megállapításait a 
vállalkozás, szolgáltató aláírásával ismeri el, annak vitatása esetén, a formanyomtatványon 
észrevételt tehet. Az észrevételt a MateWorks Kft. a Bíráló Bizottság részére továbbítja. A 
Bíráló Bizottság megvizsgálja az észrevételt, annak figyelembevételével dönt a 
védjegyhasználat további engedélyezéséről vagy a minősítés módosításáról, illetve a 
védjegyhasználat visszavonásáról. 

16.2. Online ellenőrzés 
Az online ellenőrzés során a védjegyet használó vállalkozás törvényes képviselője vagy 
meghatalmazottja egy online űrlapon nyilatkozhat, hogy milyen változások történtek a 
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védjegyhasználat időtartama alatt. Az ellenőrzés online űrlapon keresztül történik, melyet a 
MateWorks Kft informatikai rendszere küld ki a védjegyhasználó részére az igénylés során 
megadott kapcsolattartói e-mail címre. A kitöltött űrlapokat a Bíráló Bizottság megvizsgálja, 
és ennek függvényében javaslatot tehet további intézkedések elvégzésére. 

Az évenkénti ellenőrzésen felül rendkívüli ellenőrzésre kerülhet sor abban az esetben, ha az adott 
szolgáltatóra panasz, vagy bejelentés érkezik, miszerint nem teljesíti a védjegyhasználati 
szerződésben foglaltakat.  

17. A védjegyhasználati jog megszűnése 
Megszűnik a védjegyhasználat joga amennyiben: 
17.1. a védjegy használója jogosultságáról lemond, 
17.2. a Bíráló Bizottság visszavonja. 

A Bíráló Bizottság a védjegyhasználati jogot visszavonja, ha: 

16.3. a szolgáltató az ellenőrzéstől elzárkózik, 
16.4. az ellenőrzésről készített formanyomtatvány alapján megállapítható, hogy a szolgáltató a 

követelményeknek nem tett eleget, és a szolgáltató a megállapításokra észrevételt nem tett, 
16.5. az ellenőrzésről készített formanyomtatvány alapján megállapítható, hogy a szolgáltató a 

követelményeknek nem tett eleget, és a szolgáltató által tett észrevételeket a Bíráló 
Bizottság elutasította, 

16.6. a védjegyhasználati szerződésben foglaltak megsértése esetén. 
 

18. A védjegyhasználati jog megsértése, jogosulatlan védjegyhasználat 
Megszűnik a védjegyhasználat joga amennyiben: 
18.1. jogosultság megszerzése nélkül, 
18.2. védjegyhasználati szerződés megkötése nélkül, 
18.3. jogosultság visszavonása után is, 
18.4. más, a követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás vonatkozásában is használja. 
18.5. a MateWorks Kft. a megbízott partnereit is ellenőrzi, hogy azok a megfelelő színvonalon és 

ugyanolyan kritériumok alapján minősítik a kutyabarát helyeket, mint ahogy azt a 
MateWorks Kft. is teszi. 

 
Jogosulatlan védjegyhasználat esetén a védjegyjogosult a védjegyek és földrajzi árujelzők 
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 27. §-ában rögzítettek szerint jár el. 
  

19. Költségek 
18.1. Védjegyhasználati díj 

Az igénylő a pályázat benyújtásakor a MateWorks Kft. által üzemeltetett 
kutyabarathelyek.hu oldalon feltűntetett védjegyhasználati díjat köteles fizetni. A díj eltérő 
lehet az egyes minősítési kategóriák esetében, illetve a minősítendő szálláshely 
férőhelyeinek viszonylatában, melyeket a MateWorks Kft. köteles a kutyabarathelyek.hu 
honlapján közzétenni. 
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20. Záró rendelkezések 
Létrehozó szerv nevében: 
 
 
 

Schmidt Zsófia    Máté Krisztián 

 

Kelt: Szombathely, 2019. július 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 
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Nyilatkozat 
 
 
Alulírott, Schmidt Zsófia (szül.: 1990.07.30. Kaposvár, anyja neve: Herner Ildikó Hanna), mint a 
MateWorks Kft. (székhely: 9700 Szombathely Vörösmarty utca 6/c; cg.: 18-09-112253) ügyvezetője 
nyilatkozom, hogy a MateWorks Kft, mint védjegykibocsájtó, az (EU) 2017/1001 rendelet 83. 
cikkének (2) bekezdése szerint, nem folytat olyan, a tanúsított típusba tartozó gazdasági 
tevékenységet, amely a tanúsítással érintett áruk, illetve szolgáltatások forgalomba hozatalára, illetve 
nyújtására is kiterjed.  
 
 

Kelt: Szombathely, 2019. július 25. 

 

 

         ......................................................... 

Schmidt Zsófia 
Ügyvezető  

MateWorks Kft. 
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2. számú melléklet 

 

A „Kutyabarát hely” védjegy grafikus megjelenítése 
1. ábra 

 

 


