
1 

TANÚSÍTÁSI és VÉDJEGYHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

 

1. Tanúsító védjegyre vonatkozó alapinformációk 

1.1. A szabályzat tárgyát az alábbi megjelölés képezi: 

A megjelölés elnevezése: SZOCIÁLIS FARM tanúsító védjegy.  

A megjelölés kiviteli alakja: színes ábrás szóvédjegy 

1.2. A védjegy grafikus megjelenítése: 

 
1.3. A védjegy leírása 

A védjegy fehér alapon helyezkedik el. A grafikai ábra fa karaktert formáz a következők szerint: tíz 
zöld levél fehér levél-főér imitációval, levél-hegyeikkel kört alkotva (lomb forma). A kör közepe egy 
piros színű pont. A hat felső levél világoszöld színű. Az alsó négy levél sötétzöld színű, melyből a 
felső két sötétzöld levél szára ívesen lefut (fatörzs) a kör aljáig. Alatta sötétzöld nagybetűvel a 
SZOCIÁLIS FARM, majd ez alatt kisebb világoszöld betűkkel a TANÚSÍTÓ VÉDJEGY olvasható.  

A megjelölésre vonatkozó ábra színei: világoszöld: Pantone 368C, sötétzöld: Pantone 7741C, piros: 
Pantone 485C. 

1.4. A megjelöléssel megkülönböztetett áruk és szolgáltatások felsorolása 

A védjegy oltalmi körének meghatározása a Nizzai Osztályozási Rendszer szerint: 

41. osztály: Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. 
45. osztály: Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak 
védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és 
társadalmi jellegű szolgáltatások. 

Az oltalmi körbe csak azok a szolgáltatások kerülhetnek be, amelyre a jogosult ellenőrző testülete 
által jóváhagyott minőségtanúsítási szabályrendszerrel rendelkezik.  

 

2. A védjegyjogosult bemutatása 

2.1. A védjegy jogosultra vonatkozó alapadatok  

Jogosult neve: Magyar Szociális Farm Szövetség  

Székhelye: 3535 Miskolc, Baráthegyalja 156. 

Telefon: +36(30)6814482 

Email: iroda@szocialisfarm.hu 

Honlap: www.szocialisfarm.hu 

Képviselő: Jakubinyi László – elnök, illetve a mindenkori elnök. 
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A védjegyjogosult közhasznú szervezet, amelynek működését az Alapszabály határozza meg, mely a 
védjegyjogosult honlapjáról is letölthető. 

2.2. A védjegy célja:  

A szociális farm tanúsító védjegy, a Magyar Szociális Farm Szövetség által létrehozott és 
működtetett tanúsító védjegy, amelynek alapvető célja, hogy garanciát nyújtson a szociális farm 
szolgáltatás, így a hátrányos helyzetűek bevonásán keresztül – összhangban 651/2014/EU 
rendelete, valamint 1998. évi XXVI. törvény, a 1997. évi XXXI. törvény, és a 2011. évi CXC. 
törvény definícióival – a rehabilitációs farm szolgáltatás, és/vagy a gondoskodó farm szolgáltatás, 
valamint a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak bevonásával a társadalmi farm szolgáltatás 
minőségének, szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalára.  

A minősítés, a Magyar Szociális Farm Szövetség által kidolgozott szempontrendszer alapján 
történik. 

A védjegy további célkitűzései: 

- A kiváló minőségű, és jelen szabályzatban rögzített minőségi, szakmai követelményeknek 
megfelelő szociális farm szolgáltatást nyújtó szolgáltatók pozitív megkülönböztetése és 
kiemelése a fenti követelményeknek meg nem felelő szolgáltatókkal szemben. 

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

- A szolgáltatók minőségfejlesztésre, magas színvonalú szolgáltatásnyújtásra valamint 
értékesítésre, 

- A fogyasztók szolidáris szemléletre történő ösztönzése. 

A kitűzött célok elérése érdekében a védjegyhasználat jogosultságát elnyerni kívánó szolgáltatók 
tiszteletben kell, hogy tartsák az alábbi elveket: 

- A pályázati eljárásában, 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 megszerzők együttműködnek az ellenőrzést, felülvizsgálatot végző 
szervekkel, nem akadályozzák a használat ellenőrizhetőségét. 

- Valamennyi pályázó vállalja, hogy a rögzített követelmények be nem tartása, 
jogszabályellenes magatartás, jelen védjegyszabályzatba ütköző védjegyhasználat esetén a 
védjegyhasználat visszavonható. 

- A védjegyhasználatra jogosultak és a jogosultságot elvesztett szolgáltatók neve 
nyilvánosságra kerül a Védjegyjogosult honlapján, hírlevelében. 

- Valamennyi pályázótól elvárt a minőség- és szakmai, környezeti, társadalmi felelősség, 
szolidáris szemlélet kialakítása. 

A „szociális farm” tanúsító védjegy jelen működési szabályzata a védjegyek és földrajzi árujelzők 
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 101. § (5) bekezdésében foglalt előírásai alapján készült. 

 

3. Az árujegyzékben szereplő szolgáltatásra vonatkozó minőségi feltételek 

A szolgáltatás Magyarországon történhet az alábbiak szerint: 

- A szolgáltatás mentén előállított értékesítésre, fogyasztásra szánt termékeknek meg kell 
felelni élelmiszerek esetében 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben (a továbbiakban: 852/2004/EK) vonatkozó szabályoknak.  

- A szolgáltató teljesíti a mindenkori magyar jogszabályoknak való megfelelést a tevékenység 
végzés kapcsán.  

- A szolgáltatás megfelelő minősítést kap a Magyar Szociális Farm Szövetség minősítési és 
tanúsítási eljárásán. 

- A szolgáltató elfogadja a tanúsító védjegy használatának Magyar Szociális Farm Szövetség 
alapító okiratában meghatározott céljait.  
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- A szolgáltató használati szerződést köt a Magyar Szociális Farm Szövetséggel.  
- A szolgáltató megfizeti a védjegy használatának díját a szerződés szerint, a Magyar Szociális 

Farm Szövetségnek.  

A tanúsítás alapját a jelen minősítési és a tanúsítási szabályzatban meghatározott minősítési és 
tanúsítási eljárás képezi. 

3.1. A védjegyhez kapcsolódó alapfogalmak:  

A szociális farm zöld környezetben folytatott aktivitással, a mentális betegséggel, testi 
fogyatékossággal, hátrányos helyzettel, illetve más problémával küzdőket gyógyítja vagy stabilizálja 
állapotukat, javítja életminőségüket. Az egészséges emberek számára az ismeretátadás, a képzés 
tere, a mezőgazdasági munka segítheti a vidéki élet (újra) felfedezését, a környezetileg és 
társadalmilag is tudatos állampolgári és tudatos fogyasztói attitűdök fejlesztését. A szolgáltatás 
szociális és szolidáris1 alapokon működik. 

Szociális farm: A szociális és szolidáris elveknek megfelelően, a társadalmi és környezeti 
szemléletformálás érdekében működő kooperatív gazdálkodási forma, amely mezőgazdasági 
termelő, feldolgozó, szolgáltató tevékenységet végez hátrányos helyzetű személyek bevonásával; 
illetőleg mezőgazdasághoz kapcsolódó szemléletformáló kiegészítő tevékenységet végez a 
társadalom szélesebb köre számára.  

Három altípusát különböztetünk meg a szociális farmnak a szolgáltatás szempontjából:  

 Rehabilitációs Farm, vagy szociális /rehabilitációs célú gazdaság: mely fő jellemzője a 
hátrányos helyzetű személyek bevonása szociális intézmény keretei között folytatott 
(mezőgazdasági tevékenység, termelés, szolgáltató) foglalkoztatás keretében. 

 Gondoskodó Farm, vagy gondoskodó gazdaság: mely fő jellemzője a hátrányos helyzetű 
személyek bevonása mezőgazdasági tevékenységet végzők által, mezőgazdasági tevékenység 
végzésének helyén. 

 Társadalmi Farm, vagy együttműködő gazdaság: mely fő jellemzője a szemléletformálás egy 
meghatározott személyi kör részére és/vagy foglalkoztatásba történő bevonás mezőgazdasági 
tevékenységet végző személyek mezőgazdasági tevékenység végzésének helyén. 

3.2. A szociális farm szolgáltatás típusai  

A) Rehabilitációs Farm szolgáltatás 

B) Gondoskodó Farm szolgáltatás 

C) Társadalmi Farm szolgáltatás 

A szociális farm szolgáltatás irányulhat egy vagy kettő vagy akár három besorolású szolgáltatási 
típus ellátására is.  

 

4. Minősítési követelmények:  

4.1. A szociális farm szolgáltatás feleljen meg a 3. pontban írt alapkövetelményeknek, továbbá 
megfelel a 4.2 és 4.3 pont minősítési szempontok követelményeinek: 

4.2. Gazdálkodási, környezetvédelmi, természetvédelmi, szakmai követelmények: 

szempontok A) Rehabilitációs 
Farm szolgáltatás 

B) Gondoskodó Farm 
szolgáltatás 

C) Társadalmi Farm 
szolgáltatás 

Gazdasági Nincs balesetveszélyes elzáratlan terület. Célcsoport szempontjából –
amennyiben szükséges - akadálymentesített terek, közlekedési 
útvonalak. 
Minimum 10 nm mezőgazdasági művelési terület/fő/csoport. Ép 

                                                           
1 Az Alapjogi Charta a IV. címe alatt felsorolt alapvető jogok közvetlenül a szolidaritás elvéből vannak levezetve. A 
szolidaritás szó jelentése: közös, kölcsönös kötelesség és segítségvállalás, összetartás, egyetemleges felelősség. 
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munkaeszközök. 
Szakképzettségi A célcsoport farmon végzett munkaterületéhez értő mezőgazdasági 

végzettségű szakember, vagy 3 éves gyakorlattal rendelkező 
mezőgazdasági tevékenységet végző, illetve amennyiben releváns a 
célcsoport részére szükséges számú és adott szakintézmény által 
elismert, szakember (intézmény által biztosítottan, delegálással vagy 
megbízottként).  

Természet és 
környezetvédelemi 
állatjóléti 

Monokultúrás, intenzív techonlógiai gazdálkodású mezőgazdasági 
üzemben nem végezhető szociális farm szolgáltatás. Az állatjóléti 
intézkedéseket (ha van állat) be kell tartani, előírás az állatorvos által 
ellenőrzött haszonállat állomány.  
Előny a mozaikos, háztáji, kézműves gazdálkodás, vegyszermentes 
gazdálkodás, illetve ökoszerek használata, szabad-, vagy kifutós 
állattartás. Nevesített ökogazdálkodás csak elismert bio/öko 
tanúsítvánnyal végezhető. 

Társadalmi, 
szociális, 
szolidáris 

Hátrányos2 helyzetűek bevonása, fejlesztése, 
integrálása 

Hátrányos 
helyzetűek, vagy 
nevelési-oktatási 
intézmények 
tanulóinak 
bevonásával, 
kiegészítve egyéb 
társadalmi csoportok 
részére történő 
tudatos fogyasztói 
magatartás és 
fenntartható 
gazdálkodási 
ismeretek átadásával, 
környezeti neveléssel. 

4.3. Infarstruktúrális követelmények: 

szempontok A) Rehabilitációs 
Farm szolgáltatás 

B) Gondoskodó Farm 
szolgáltatás 

C) Társadalmi Farm 
szolgáltatás 

Fedett fogadó tér, 
ingatlan:  

Célcsoport szempontjából –amennyiben szükséges – megfelelően 
kialakított akadálymentesített terek, közlekedési útvonalak. A 
fogadóépület fűthetősége (a csak meleg időszakban, vagy max. 2 órás 
szabadtéri foglalkozásnál a fűtés nem előírás). 

Vízellátás Ivóvíz minőségű víz (közüzemi víz, vagy adott évben bevizsgált kút, 
palackos/tartályos víz.  

Egészségügyi 
helyiségek 

Mosdóhelyiség, tisztálkodási lehetőség biztosított (folyóvíz, kézmosó), 
toalett (wc, toi-toi.) 20 főig 1 db, majd 40 főig nemenként egy-egy, 
majd nemenként kettő-kettő. Szappan, higiénikus kézszárítási 
lehetőség (papírtörlő vagy meleg levegővel szárítás) biztosított. 

Főző-sütő, étkezési 
hely 

Hűtőszekrény. Amennyiben étkezés is történik a farmon, az étkezési 
hely megfelelő méretű és a hátrányos célcsoport sajátosságainak 
megfelelően van kialakítva.  
Megfelelő számú ülőhely, elegendő méretű asztal. 
Főzőkonyha vendéglátáshoz vagy falusi vendégasztal amennyiben ilyen 
szolgáltatást nyújtanak illetve erre jogosultak. Ételkészítés esetén van 
minimum kéttálcás mosogató, vagy mosogatógép. 

                                                           
2 651/2014/EU rendelet, valamint 1998. évi XXVI. törvény, a 1997. évi XXXI. törvény, és a 2011. évi CXC. törvény 
alapján 
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A tanúsító védjegy elnyerésének feltétele, hogy a benyújtott pályázatot a Bíráló Bizottság, a 
Minősítő Bizottság készített fotók, a pályázó és az auditor által is aláírt minősítő jegyzőkönyvben 
rögzítettek alapján, a Minősítő Bizottság javaslatát megvizsgálva, valamint a Pályázati kérelemben 
leírtak alapján, a 3. és 4. pontban is leírt szakmai és jogi szempontok alapján pozitívan értékelje és 
meghatározza az elnyert minősítést.  

 

5. A tanúsítási szabályai: 

5.1. A minőségtanúsítás szervezete:  

5.1.1. Védjegyjogosult  
5.1.2. Minősítő Bizottság 
5.1.3. Bíráló Bizottság 

5.1.1. A védjegy jogosult Magyar Szociális Farm Szövetség köteles: 

- meghatározni a rendszer működtetésének kereteit,  
- felkérni a Minősítő Bizottság tagjait 
- kijelölni a Bíráló Bizottság tagjait,  
- elfogadni, illetve szükség esetén felülvizsgálni jelen védjegy és tanúsítási szabályzatot, 
- dönteni a védjegyhasználat engedélyezéséről vagy felmondásáról, 
- gondoskodni arról, hogy a védjeggyel rendelkezők felkerülhessenek a Szövetség honlapjára 
- képzéseket meghirdetni a védjegyesek részére. 

továbbá köteles  

- nyilvánosságra hozni az elbíráláshoz előre meghatározott követelmény szempontrendszert, 
- kidolgozni a pályázati formanyomtatványokat és azokat közzétenni a szervezet honlapján, 
- ellátni a védjegyhasználattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, 
- vezetni a védjegyjogosultakkal kapcsolatos adatokat tartalmazó nyilvántartást, 
- a gondoskodni pályázati- és a védjegyhasználati díj beszedéséről, 
- gondoskodik, hogy a védjeggyel rendelkező felkerüljön a Magyar Szociális Farm Szövetség 

honlapjára. 
- éves beszámolójában beszámol a védjegyrendszer működéséről. 

5.1.2. A Minősítő Bizottság tagjait a Magyar Szociális Farm Szövetség a honlapján nyilvánossá 
tett szakértői listán szereplők közül jelöli ki (auditorok). 

5.1.3. A Bíráló Bizottság minimum 3 főből álló tagjait elismert szakemberek közül kéri fel a 
Védjegyjogosult a vezetősége. A Bíráló Bizottság: 

- javaslatot tesz a szolgáltatás típusának besorolására a kérelem és a minősítés alapján, 
illetve a védjegyoltalom használatáról dönt.  

- javaslatot tesz a védjegyhasználat felülvizsgálatára az ellenőrzések eredménye alapján,  
- intézi a Magyar Szociális Farm Szövetség eljárásával szembeni esetleges panaszokat  

5.2. Pályázat benyújtásának módja, elemei 

5.2.1 A védjegy elnyeréséhez pályázat benyújtása szükséges 
5.2.2 A pályázatokat az 1. számú melléklet szerinti (egyebekben a Magyar Szociális Farm 

Szövetség honlapján elérhető) pályázati formanyomtatvány és a 3. számú melléklet 
szerinti igazolás kitöltésével, a pályázati díj befizetésének igazolásával, (együttesen 
pályázati kérelem) a Magyar Szociális Farm Szövetség részére, magyar nyelven, a 
szükséges mellékletekkel postai valamint elektronikus úton kell eljuttatni.  

5.3. Pályázati követelmények 

Pályázati eljárásban részt vehetnek mindazon magánszemélyek és vállalkozások, valamint 
szervezetek, egyházak, intézmények, önkormányzatok, akik mezőgazdasági tevékenységet 
végeznek, teljesítik a jelen szabályzatban rögzített követelményeket, és amelyek tevékenysége 
kiterjed a védjegyek nemzetközi, Nizzai Megállapodás szerinti osztályozási rendszerének 41. 45. 
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áruosztályából a nevelés; szakmai képzés és mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott 
személyes és társadalmi jellegű szolgáltatásra, továbbá rendelkeznek a szolgáltatás nyújtáshoz 
megfelelő, 4. pontban leírt feltételekkel, felkészültséggel és a 6. pont szerinti hiánytalan pályázatot 
benyújtják, és megfelelnek az itt rögzített pályázati követelményeknek. 

A pályázati formanyomtatványban a pályázó köteles megjelölni a szolgáltatás besorolási típusát, és 
a szociális farm szolgáltatásainak erre vonatkozó adatait. 

Szociális Farm védjegypályázatot az nyújthat be, amely: 

- Rendelkezik a tevékenységének végzéséhez szükséges külön jogszabályokban előírt 
egyéb követelményekkel. 

- Rendelkezik a szolgáltatáshoz megfelelő szakmai felkészültséggel.  
- Elfogadja, hogy védjegyhasználati jog elnyerése esetén, a minősítési követelmények 

meglétét, a megadott adatok valódiságát a Magyar Szociális Farm Szövetség jogosult 
ellenőrizni. 

 

6. A pályázat elbírálásának rendje 

6.1. Formai vizsgálat 

 A pályázatokat formai szempontból a Minősítő Bizottság vizsgálja meg. 

 A Minősítő Bizottság megvizsgálja a minősítési kritériumok meglétét a beérkezett 
pályázatok alapján.  

6.2 Audit és ajánlás 

 A Minősítő Bizottság a pályázóval előzetesen egyeztetett időpontban, helyszíni bejárás 
során megvizsgálja a vonatkozó követelményeket, a pályázati formanyomtatványban 
rögzítetteket, és fotókat készítve összefoglaló jelentést készít a minősítő jegyzőkönyv 
kitöltésével a Bíráló Bizottság részére, a formai követelményeknek megfelelő 
pályázóknál.  

 Ha a szolgáltatás megfelel az önbesorolásra vonatkozó, és szabályzatban rögzített 
követelményeknek, akkor a Minősítő Bizottság, írásban ajánlást tesz a Bíráló Bizottság 
részére a pályázat elfogadására. 

6.3. Értékelés, javaslat 

A pályázati formanyomtatványok, és a Minősítő Bizottságtól kapott dokumentumok és 
ajánlás alapján a Bíráló Bizottság a pályázatot értékeli szakmai szempontok szerint 
javaslatot tesz jegyzőkönyvben rögzítve.  

A Bíráló Bizottság tagjainak száma minimum 3 fő. A Bíráló Bizottság évente négy 
alkalommal – indokolt esetben rendkívüli ülés is tartható – minden negyedév végén 
ülésezik. Az adott ülésen elbírálandó pályázatok beadási határidejét a Magyar Szociális 
Farm Szövetség honlapján folyamatosan közzéteszi. 

Ha a Bíráló Bizottság nem ért egyet a Minősítő Bizottság javaslatával, a Magyar Szociális 
Farm Szövetség köteles más szakemberekből álló Minősítő Bizottságot kijelölni, amely újra 
elvégzi a helyszíni látogatást és vizsgálatot  

− a fent előírt eljárási rendre tekintettel  

− valamint új ajánlást tesz a Bíráló Bizottság részére.  

6.4. Döntés 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján, és a szabályzatban foglaltak szerint a Védjegyjogosult 
dönt. A Védjegyjogosult a pályázat kedvező megítélése esetén engedélyezi a 
védjegyhasználatot.  
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Ha a Minősítő Bizottság értékelése szerint a szolgáltatás nem felel meg az önbesorolásának, 
illetve a feltételeknek, és ezzel a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Védjegyjogosult dönt az 
elutasításról.  

6.5. Kiértesítés 

Az engedélyezésről vagy az elutasításról a Védjegyjogosult írásban (elektronikus vagy 
postai) értesítést küld a pályázónak határozat formájában. Az elutasító értesítés 
tartalmazza az elutasítást eredményező hiánylistát is.  

6.6. Hiánypótlás 

Ha a pályázó teljesítette az elutasító határozati lista alapján a védjegyhasználat 
engedélyezéséhez szükséges feltételeket, 60 napon belül hitelt érdemlő módon meg kell 
küldeni a Védjegyjogosult részre az elutasító döntésben megjelölt akadályok elhárulásáról 
szóló igazolásokat, vagy új pályázatot kell benyújtani.  

6.7. Szerződés kötés a védjegyhasználatról 

A védjegyhasználati jogot megszerzőkkel a Védjegyjogosult köti meg védjegyhasználati 
szerződést. 

A fent rögzített eljárások szerint, a pályázatot a Védjegyjogosult - írásban – hagyja jóvá, s ez 
alapján a Védjegyjogosult képviselője által a Magyar Szociális Farm Szövetség  

- 2 évre szóló védjegyhasználati szerződést köt a pályázóval, s  
- átadja minősítést tanúsító és a besorolást megjelölő igazolást, és  
- átadja a tanúsítást jelző sorszámozott táblát. A pályázó a táblát, mint 

védjegyet a szolgáltatás helyszínén, a gazdaság bejáratának közelében, jól látható 
helyen köteles elhelyezni. 

 

7. A védjegyhasználat feltételei 

A védjegy használatára kizárólag védjegyhasználati szerződés alapján, jelen védjegy és tanúsító 
szabályzat előírásainak betartása mellett van lehetőség.  

A védjegy használati jogosultságot a pályázó 2 évre szerzi meg és használhatja a védjegyhasználati 
szerződésben foglaltaknak és besorolásának megfelelően.  

A védjegyhasználati szerződés további két évre meghosszabbítható, ha  

 az 5.2.2 pont szerint pályázati kérelemmel azonos tartalmú meghosszabbítási kérelmet a 
védjegyhasználat lejárta előtt benyújt, és 

 a két éves védjegyhasználati időtartam alatt, a Magyar Szociális Farm Szövetség által 
szervezett szakmai továbbképzésen is részt vett, és azt sikeresen teljesítette, és  

 a 8. pontban írt ellenőrzés nem talált hiányosságokat.  

A védjegyhasználó a védjegyet a szociális farm szolgáltatás helyéül szolgáló gazdaság helyén illetve 
kommunikációjában jogosult feltüntetni.  

A védjegyhasználatra jogosultak listáját, így nevét, a szolgáltatás helyének címét, a 
szolgáltatás típusát, a megadott és nyilvánosságra hozható elérhetőségekkel a Védjegyjogosult a 
honlapján közzéteszi.  

 

8. A védjegyhasználat ellenőrzésére vonatkozó szabályok 

A védjegy használatának jogszerűségét, azaz a szabályzatban rögzített feltételek fennállását és 
folyamatos biztosítását, továbbá pályázati kérelemben illetve megújítási kérelemben megadott 
nyilatkozatok, adatok valódiságát a Magyar Szociális Farm Szövetség jogosult ellenőrizni. A 
Magyar Szociális Farm Szövetség ellenőrzéseit a védjegyhasználati szerződéshez szükséges auditot 
követően, legalább kétévente egy alkalommal végzi. A védjegyhasználat jogát megszerző az 
ellenőrzések lebonyolítása során köteles együttműködni.  
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Az ellenőrzésekre a Védjegyjogosult által a honlapján közzétett, a szerződéskötéshez is szükséges 
minősítő jegyzőkönyv kitöltésével kerül sor. Az ellenőrzés megállapításait a pályázó aláírásával 
ismeri el, annak vitatása esetén, a jegyzőkönyvben észrevételt tehet. Az észrevételt a Magyar 
Szociális Farm Szövetség a Bíráló Bizottság részére továbbítja. A Bíráló Bizottság megvizsgálja az 
észrevételt, annak figyelembevételével tesz javaslatot a védjegyhasználat engedélyezésére, további 
két évre tanúsított használatára, vagy a minősítés módosítására, illetve a védjegyhasználat 
felmondására.  

Az ellenőrzéstől való elzárkózás esetén vélelmezhető, hogy a védjegyhasználó, illetve pályázó a 
kötelezettségének nem tett eleget. 

 

9. A védjegyhasználati jog megszűnése 

Megszűnik a védjegyhasználat joga, amennyiben a védjegyhasználatra vonatkozó szerződés 
(védjegyszerződés) megszűnik, így különösen ha 

- a két éves időtartam lejárt és a védjegy használati szerződés nem került meghosszabbításra, 
- a védjegy használója a szerződést – az e szabályzat szerinti felmondási joga alapján – 

felmondja, 
- a Védjegyjogosult a szerződést – az e szabályzattal megegyező feltételek szerint – felmondja, 
- a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 

A Bíráló Bizottság a védjegyhasználati szerződés felmondására tesz javaslatot, ha: 

- a szolgáltató az ellenőrzéstől elzárkózik, 
- az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a szolgáltató a 

követelményeknek nem tett eleget, és a szolgáltató a megállapításokra észrevételt nem tett, 
- az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a szolgáltató a 

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

- a védjegyhasználati szerződésben foglaltak megsértése esetén. 

 

10. A védjegy jogosulatlan használatával szembeni fellépés rendje 

Védjegyhasználat megsértésének minősül, ha a szolgáltató a védjegyet 

- jogosultság megszerzése nélkül, 
- védjegyhasználati szerződés megkötése nélkül, 
- jogosultság visszavonása után is, 
- más, a követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás vonatkozásában is használja. 

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

 

11. A Védjegy használatának díjai 

11.1. Pályázati díj 

A pályázó a pályázat benyújtásakor a Magyar Szociális Farm Szövetség által meghatározott összegű 
pályázati díjat köteles fizetni. A díj eltérő lehet a szolgáltatók bevétele alapján, a díj összegét a 
Magyar Szociális Farm Szövetség jogosult időről-időre módosítani és a mindenkori aktuális 
mértékét köteles a honlapján közzétenni. 

1. Mezőgazdasági tevékenység (beleértve a saját termék feldolgozását és értékesítését) éves 
nettó bevétele 2.000.000 Ft alatt van, úgy a pályázati díj, mely magában foglalja az 
megítéléshez szükséges audit díját 60.000 Ft + ÁFA; 
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2. Mezőgazdasági tevékenység (beleértve a saját termék feldolgozását és értékesítését) éves 
nettó bevétele 2.000.000 Ft felett van, úgy a pályázati díj, mely magában foglalja az 
megítéléshez szükséges audit díját 100.000 Ft + ÁFA. 

A pályázó által megfizetett pályázati díj összegének igazolására köteles becsatolni az előző évi 
számviteli eredmény kimutatás másolatát, illetve adóbevallását.  

A pályázati díj nem térítendő vissza abban az esetben, hogyha a pályázó nem szerzett jogosultságot 
a védjegyhasználatra. 

A pályázati díjat megfizető, a védjegyhasználat jogát megszerző pályázó, a szerződést aláírását 
követően két évig jogosult a védjegy használatára. 

11.2 Megújítási díj 

A védjegyhasználati szerződés további két évre szóló meghosszabbítási kérelmének 
benyújtásával védjegyhasználó az alábbi megújítási díjat köteles megfizetni a Magyar 
Szociális Farm Szövetség részére:  

1. esetben: 30.000 Ft+ÁFA 

2. esetben: 50.000 Ft+ ÁFA. 

11.3. A védjegyrendszer működésének finanszírozása 

A védjegyrendszer működtetése során beérkező díjakat a Magyar Szociális Farm Szövetség 
elkülönítetten vezeti, és kizárólag a minősítéssel és szakmai képzéssel, fejlesztéssel kapcsolatban 
felmerülő közvetlen költségekre használja fel, amelyekről éves beszámolójának keretében köteles 
beszámolni. 

 

A jelen szabályzatot a Magyar Szociális Farm Szövetség az 8/2016 számú elnökségi 
határozatával fogadta el. 

 

Budapest, 2016. december 20. 

 

……………………………………………… 

Jakubinyi László 

elnök 
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1. számú melléklet 

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 

a szociális farm szolgáltatás minősítést és besorolását tanúsító védjegyének elnyerése céljából 

1. A pályázó adatai  

(Cégkivonatban, egyéni vállalkozói igazolványban, őstermelői igazolványban, bírósági kivonatban 
szereplő adatok alapján töltendő ki!)  

1.1. A pályázó személy neve, 
címe, cég, szerevet esetében a cég 
/szervezet/intézmény neve és 
székhelye: 

 

 

  

1.2. A gazdaság helyének 
címe: 

 

 

 

1.3. Adószám/adóazonosító:          —  —   

 

           

 

1.4. Statisztikai szám3:                  

 

1.5. Cég/bírósági bejegyzés 
száma/ 

 

egyéni vállalkozói/ 
őstermelői igazolvány 
száma1: 

                

 

            

 

1.6.1. Korábbi, hivatalos 
minősítéssel rendelkezik 

 igen   nem  Nemleges válasz esetén 
lépjen tovább az. 1.7 pontra 

 

                                                           
3 Az 1.4 és 1.5 pontokat csak annak kell kitöltenie, aki nem természetes magánszemélyként folytatja a falusi szállásadást 

1.6.2. A korábbi minősítő 
neve, címe, bizonyítvány 
sorszáma, érvényességi ideje 

  - tól            -ig 

1.7. Pályázó (vállalkozás, cég, intézmény stb. esetén képviselőjének) adatai 

  

Név:  
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 Postázási cím:  

 

1.8 A gazdaság adatai 

Tulajdonviszony:  

Ir. szám és 
település: 

      

 

Utca, házszám:    

  

Telefonszámok:  

  

E-mail cím:  

  

Honlap:  

Tulajdonos adatai – 
amennyiben nem a 
pályázó (név, cím, 
adószám vagy 
adóazonosító szám,  

 

 

 

 A fenti megadott adatok közül a Védjegyjogosult honlapján nyilvánosságra hozható: 
Név, Farm címe, telefonszám, email cím, honlap cím, (tegyen X jelet, hogyha mindhez 
hozzájárulását adja) 

 

vagy 

A Védjegyjogosult honlapján nyilvánosságra hozható adatok (* kötelező megadni): 

név*: …………………………. 

Farm címe*: ………………………….. 

telefonos elérhetőség*: ………………………. 

email-es elérhetőség: ……………………… 

Telefonszámai:  

 

 

E-mail cím:  

  

Ir. szám, település:       

  

Utca, házszám:    
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honlap cím: …………………………. 

 

1.10. Számlázási adatok 

Számlázási név:  

 

Számlázási cím:       

 

1.11. Személyi feltételek 

Mezőgazdasági szakmai végzettség: ………………….…fok, ………………………………………..…szak vagy 
/és  

min 3 éves termelői múlt (őstermelői il.. vállalkozás regisztráció száma, kezdete) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Hátrányos helyzetű célcsoport szociális szakembere – amennyiben releváns,: (honnan, milyen 
formában, kikhez, milyen végzettséggel) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Társadalmi farm esetében a mennyiben releváns, szakmai végzettségű, szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakember (honnan, milyen formában, kikhez, milyen végzettséggel) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(A képzettségről igazoló dokumentum másolatot kell benyújtani) 

 

2.  A PÁLYÁZÓ ÁLTAL IGÉNYELT BESOROLÁSI KATEGÓRIA, TÍPUS 

Jelölje X-szel az igényelt minősítési besorolás típust/típusokat! 

(A kategóriánkénti alapkövetelmények alapján igényelt minősítési kategória) 

1 Rehabilitációs farm szolgáltatás,   
2 Gondoskodó farm szolgáltatás,    
3 Társadalmi farm szolgáltatás.,    

 

3. A GAZDASÁG FŐ PARAMÉTEREI 

- mezőgazdasági művelési terület mérete termés típusonként (gyümölcsfák, egyéb gyümölcs, 
zöldség, gumós növények, fűszer, gyógynövény, gabona,)  

 

- állatok száma fajonként 

- állatjóléti leírás: 

 

- meglévő termelési tanúsítás, rendszer (bio, global-gap, AKG, …), és az igazoló okirat jele, száma, 
kibocsátója, érvényessége (másolatot be kell küldeni).  

 

- akadálymentesítés leírása gazdaságon belül: (fizikai és/vagy infokomunikációs) a bevonni 
tervezett célcsoport igényei szerint szükség esetén: 

 

- fedett fogadóterek száma, jellege, mérete, kitérve amennyiben releváns a fűtésre, és jellegére: 
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- ivóvíz ellátás jellege, a célcsoport részére biztosított ivóvízvételi helyek száma és helye.. 
Amennyiben nem közüzemi a vízellátás, ivóvízvizsgálat eredménye és dátuma.  

 

- mosdóhelyiség, tisztálkodási lehetőség biztosítottság (hideg/meleg folyóvíz, kézmosó és toalett 
(wc, toi-toi..) száma, leírása  

 

- Étkezés ill. étkeztetési lehetőség feltételeinek leírása  

 

 

4. A gazdaság bemutatása (max 10000 karakter).  

 

 

 

5. Bevonni kívánt célcsoport bemutatása (5000) 

 

 

 

6. A meglévő és vagy tervezett szociális farm tevékenység bemutatása (pl. intenzitás, 
gyakoriság, jelleg, értékesítés, felhasználás, kommunikáció) (10000 karakter) 

 

 

 

 

7. NYILATKOZATOK 

A pályázó nyilatkozata 

1. (amennyiben releváns - fogalmazza meg. ) 
A) Alábbi megállapodásokkal rendelkezem a szolgáltatást igénylők felől (szerződő fél, 

szerződés – szolgáltatás tárgya, gyakorisága, éves szinten és alkalmanként összesen bevont 
személyek száma, a bevonás időtartama /alkalom: 
 
 

B) Együttműködési nyilatkozatok a célcsoport, illetve őket képviselő szervezet/intézmény által 
aláírva: 

 
 

C) Bevonni kívánt célcsoportok (bevonás gyakorisága időtartama alkalmanként, 
célcsoportonként és a bevontak tervezett száma alkalmanként/csoportonként.  
i) Éves szinten összesen bevonni kívánt személyek száma  

 

2. Kijelentem, hogy a pályázatomban foglalt adatok, információk teljes körűek, valódiak és 
hitelesek. 

3. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat befogadását követően a védjegyjogosult, illetve az által 
megbízott személyek a létesítménybe belépjenek és előzetesen egyeztetett időpontban, helyszíni 
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bejárás során megvizsgálják a megjelölt minősítési kategóriára vonatkozó követelményeket, 
megadott adatok valódiságát. 

4. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Védjegyjogosult az adataimat nyilvántartsa és kezelje, valamint 
ahhoz, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén a létesítmény neve, illetve az elnyert minősítési 
kategória, megadott elérhetőségeim a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nyilvánosságra 
kerüljön.  

5. Kijelentem, hogy ezen pályázat benyújtásakor a Magyar Szociális Farm Szövetség részére a 
megállapított összegű pályázati díjat (lsd. Védjegyszabályzat 3. számú melléklet) egyidejűleg 
megfizettem. 

Kelt: …………………………………………….. 

  

 

P.H. ……………………………………. 

                                                                                     A pályázó cégszerű aláírása 



15 

2. számú melléklet 

 

Védjegyhasználati szerződés 

 

Jelen védjegyhasználati szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a 

Magyar Szociális Farm Szövetség (cím: 3535 Miskolc, Baráthegyalja 156., nyilvántartási szám:    
05-02-0065566, képviseli: a mindenkori elnök), mint licencadó (a továbbiakban: Licencadó) és 
másrészről a  

Cégszerű elnevezés/ Magánszemély neve:  

Székhely/ Lakcím:  

Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám/ őstermelői igazolvány száma: 

Adószám:  

Képviseli (aláírásra jogosult személy): 

mint licencvevő (a továbbiakban: Licencvevő) között. A továbbiakban Licencadó és Licencvevő 
közös megnevezése: Szerződő felek. 

1. Előzmények 

1.1. Szerződő feleknek tudomása van arról, hogy Licencadó tulajdonában van a ………….. 
lajstromszámú SZOCIÁLIS FARM TANÚSÍTÓ VÉDJEGY feliratú színes ábrás tanúsító védjegy 
(a továbbiakban: védjegy). Licencadó szabályzatot dolgozott ki a védjegy használatára 
vonatkozó feltételekről, különösen a védjeggyel megkülönböztetésre kerülő szolgáltatások 
vonatkozásában. 

1.2. Szerződő felek együtt kívánnak működni a védjegy közös hasznosításában, a védjegy 
megkülönböztető képességének erősítése, a védjegy alkalmazásában rejlő előnyök kihasználása 
céljából. Ennek során Licencvevő alkalmazni kívánja a védjegyet a szabályzat szerinti 
feltételeknek megfelelő szolgáltatásain. Licencvevő megismerte és elfogadja a szabályzatban 
leírt feltételeket. Szerződő felek megállapodnak, hogy együttműködésük kizárólag a jelen 
szerződés szerinti használati jogviszonyon alapul. 

 

2. Védjegyhasználati jogok engedélyezése és tartalmának meghatározása 

2.1. Licencadó nem kizárólagos használati jogot (licenc) ad Licencvevőnek a védjegy Magyarország 
területén történő használatára a következő áruosztályokban: 41. és 45. osztály 

2.2. A használati jog alapján, Licencvevő jogosult a védjegyet a szabályzatban meghatározott 
módon felhasználni szolgáltatásai megkülönböztetésére, szolgáltatói, üzleti tevékenysége 
során. A felhasználás irányulhat a védjegy felhasználására Licencvevő tanúsított gazdaságában 
elhelyezett vizuális arculati elemként, a Licencvevő tevékenységére vonatkozó hirdetésekben és 
marketing anyagokban. 

2.3. Licencvevő nem jogosult a védjegyet saját tulajdonaként feltüntetni, a védjegy használatát 
harmadik személynek engedélyezni.  

 

3. Engedélyezett jogok használatba adása 

Licencadó köteles a védjegyre vonatkozó dokumentációt (a továbbiakban: dokumentáció) átadni 
Licencvevő részére, jelen szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül. A dokumentáció a 
védjegyhasználatot tanúsító oklevélből, védjegy táblából, és jelen szerződés és szabályzat egy 
példányából áll. A vonatkozó arculati kézikönyv, valamint a védjegy használati feltételeit 
tartalmazó szabályzatok a Védjegyjogosult honlapjáról letölthetőek.  
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4. Engedélyezett jogok használatba vétele 

4.1. Licencvevő köteles jelen aláírt szerződés átvételét követő 1 hónapon belül megkezdeni a 
védjegy használatát és a védjeggyel megkülönböztetett szolgáltatást nyújtani. A használat 
megkezdésének minősül legalább a védjegy arculati elemeként történő felhasználása 
(Licencvevő honlapján megjelenítve – amennyiben van saját honlap; és a védjegytábla 
kihelyezése a tanúsított szolgáltatás helyén).  

4.2. Licencvevő köteles a védjegy alkalmazása és használata során a védjegy szabályzatban leírt 
módon eljárni.  

4.3. Licencvevő köteles a védjeggyel megkülönböztetett szolgáltatásai tekintetében folyamatosan 
ellenőrizni a szabályzatban meghatározott minősítési feltételek teljesülését. Licencvevő köteles 
a Licencadót írásban tájékoztatni, amennyiben a minősítési feltételek teljesülést nem tudja 
biztosítani. 

 

5. Védjegyhasználati díj összege, díjfizetési feltételek 

5.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy Licencvevő a jelen szerződés szerinti használati jog 
ellenértékeként védjegyhasználati díjat köteles fizeti a Licencadó részére. A használati díj 
összege a Licencadó által, az éves nettó bevétel arányában meghatározott díjkulcsok alapján 
kerül meghatározásra, amelynek számítását a Tanúsítási és Védjegyhasználati Szabályzat 
tartalmazza. Az éves nettó bevétel megállapításához a Licencvevő köteles átadni a 
védjegyszerződés megkötésekor (illetve annak esetleges meghosszabbításakor) az aktuális 
számviteli eredmény kimutatását vagy adóbevallását. 

5.2. A védjegyhasználati díjat a Licencvevő kétévente előre, a két évet megelőzően köteles 
megfizetni. 

A jelen szerződés megkötésekor fizetendő védjegyhasználati díjat a Licencadó megfizetettnek 
tekinti a pályázati díj megfizetésével. 

A jelen szerződés esetleges meghosszabbításakor a fizetendő védjegyhasználati díj a megújítási 
díjnak felel meg. 

5.3. A fizetés módja átutalás számla ellenében. A fizetési határidő 15 naptári nap. 

5.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a 
már befizetett védjegyhasználati díj nem kerül részarányosan visszafizetésre Licencvevő 
részére. A szerződés megszűnését követően Licencvevő egy hónapon belül visszaadja a 
Linenceadó részére a védjegytáblát. Legkésőbb három hónapon belül azonban gondoskodnia 
kell a védjegy szolgáltatásai vonatkozásában, különösen a hirdetési és a marketing célú 
felhasználás megszüntetéséről.  

 

6. Szavatosságok meghatározása 

6.1. Licencadó kijelenti, hogy a védjegyre vonatkozó iparjogvédelmi jogok fennállásáról 
gondoskodik a szerződés hatálya alatt. 

6.3. Licencadó kijelenti, hogy a szerződés aláírásának időpontjában, a szerződés tárgyát képező 
védjegy tekintetében, harmadik személyt megillető, Licencvevőt korlátozó jogok előtte nem 
ismertek. Szerződő felek megállapodnak, hogy Licencadó a szabályzat szerinti feltételek 
teljesítése esetén jogosult, jelen szerződés szerinti nem kizárólagos hasznosítási jogot adni 
harmadik személynek, Licencvevő szolgáltatásaival azonos szolgáltatásokra is. Az így létrejövő 
párhuzamos, nem kizárólag hasznosítási jogok, nem korlátozzák egymást. 

 

7. Titoktartási és tájékoztatási feltételek meghatározása 
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7.1. Licencvevő köteles Licencadóról, a más Licencvevőkről és tevékenységükről tudomásra jutott 
információkat bizalmasan kezelni, gondoskodni arról, hogy, azok illetéktelenek tudomására ne 
jussanak. Szerződő Felek megállapodnak, hogy egymást haladéktalanul tájékoztatják minden 
olyan tudomásukra jutott tényről és körülményről, amely jelen szerződés teljesítését, vagy 
bármelyik fél érdekét sértheti. Ezek közé sorolják különösen a védjegy jogosulatlan 
felhasználását, a védjegy jó-hírnevének csorbítását. Szerződő felek megállapodnak, hogy 
minden esetben Licencadó lép fel hivatalosan, a jogosulatlan felhasználás esetén. 

 

8. A szerződés időtartama, megszűnése, meghosszabbítása 

8.1. Jelen szerződés aláírás napján lép hatályba, és ettől számított két éves határozott időtartamra 
szól. A szerződés hatályba lépésével valamennyi, a Licencvevővel kötött és a szerződéssel 
azonos tárgyú korábbi szerződés, megállapodás hatályát veszíti. 

8.2. Jelen szerződés a meghosszabbítására a Licencvevő kérelme útján van lehetőség. A kérelmezett 
védjegyhasználat meghosszabbításának feltétele a szakmai és díjfizetési kategóriát igazoló 
dokumentáció, és a meghosszabbítási kérelem megküldése, a megújítási díj megfizetése. A 
meghosszabbított védjegyhasználat újabb két évre szól a szerződés aláírásának dátumától 
számítva.  

8.3. Súlyos szerződésszegés esetén, a másik felet megilleti az azonnali felmondás joga. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül a védjegy jogosulatlan hasznosításának engedélyezése, a 
védjeggyel megkülönböztetett szolgáltatások tekintetében, a minősítési feltételek 
nagymértékben történő megsértése, a licencdíj fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása, 
vagy Licencvevő tisztességtelen piaci magatartása, amely veszélyezteti a védjegy jó-hírnevét. 

 

9. Vegyes rendelkezések 

9.1. Jelen szerződés módosítása, kiegészítése csak írásban lehetséges és érvényes. A szerződéssel 
kapcsolatos és az abban szabályozott nyilatkozatok csak írásban, ajánlott levélként történő 
elküldéssel hatályosak.  

9.2. Szerződő Felek a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeik megsértése esetén a Polgári Jog 
általános szabályai szerint tartoznak felelősséggel. 

9.3. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésre, annak értelmezésére, valamint a szerződésben 
nem szabályozott kérdésekre a Tanúsítási és Védjegyhasználati Szabályzat továbbá a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései, valamint a magyar iparjogvédelmi jogszabályok irányadók. 

 

Szerződő felek a szerződést elolvasták és megértették, mint akaratukkal megegyezőt, helyben 
hagyóan aláírták. 

Dátum:  

 Licencadó Licencvevő 

  Magyar Szociális Farm Szövetség 

  Jakubinyi László 

  elnök 
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3. számú melléklet 

Védjegyhasználathoz szükséges nyilatkozatok (az. 1. számú melléklet – 
formanyomtatvány - kérelem kötelező melléklete) 

 

A pályázó kérelmező nevében az alábbiakban felsorolt nyilatkozatokat teszem: 

Végelszámolás alatt állok, vagy csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, 
vagy az ellenem indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték. 

  

Tevékenységünket felfüggesztettük vagy felfüggesztették. 

  

Egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségünk van (kivéve, ha megfizetésére halasztást kaptunk). 

 . 

Munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával 
összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az 
adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést 
követtünk el. 

  

 

Gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – 
jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követtünk el; 

  

 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozás esetén: élelmiszerbiztonságot érintő – öt évnél 
nem régebben meghozott – jogerős elmarasztaló hatósági döntés született.  

  

 

Az elmúlt öt évben környezetvédelmi jogszabályok megszegésért jogerősen megállapított 
környezetvédelmi bírsággal sújtottak. 

  

 

Valamennyi pályázott termékünk/szolgáltatásunk megfelel a rá vonatkozó előírásoknak (pl. 
szabvány, jogszabály). 

 Nem 

Szervezetünk, tevékenységünk megfelel a rá vonatkozó előírásoknak (pl. szabvány, 
jogszabály). 

  

Pályázat benyújtásával egyidejűleg vállaljuk a tanúsítási rendszer szabályzataiban 
meghatározott feltételek teljesítését és betartását. 

 Nem 

Vállaljuk, hogy nevezett termékeink/szolgáltatásaink részletes zsűrizésen vegyenek részt. 
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Vállaljuk a nevezési díj kifizetését (a nevezési lap visszaérkezését követően számlázásra 
kerül). 

  

Vállaljuk a rendszeres védjegyhasználati díjfizetési kötelezettséget. 

  

A pályázó kijelenti, hogy a fentiekben tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek, azokat teljes 
jogi felelősséggel teszi. 

Kelt: ………………………….., 201…. ……… ……  

       ………………………………………… 

         Pályázó cégszerű aláírása 
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4. számú melléklet 

 

SZOCIÁLIS FARMOK MINŐSÍTŐ JEGYZŐKÖNYVE 

 
MAGYAR SZOCIÁLIS 
FARM 
SZÖVETSÉG 

 

3535  Miskolc, 
Baráthegyalja 156. 

(Jelölje X-szel a 
szolgáltatás 
típusát!) 

Rehabilitációs  

Gondoskodó   

Társadalmi  

 

Minősítő neve: ...................  

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

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

Dátum:...............................  

Tel/ +36(30)6814482 

E-mail: iroda@szocialisfarm.hu 

 

 

A szociális farm (fantázia) neve (ha van): …………………………………………………………… 

A szociális farm szolgáltatás helyének címe: ……ir sz., ………………………település, 
……………………………utca, tér…, …………….hsz,/ hrsz 

A hely tulajdonosának neve: ……………………………………………………………….,  

A szociális farm jellege: kertes ház és kertje , zártkert, kivont zártkert , tanya , 
mezőgazdasági besorolású ingatlan , iskola és annak kertje , egyház és annak területe , 
önkormányzati belterületi ingatlan , önkormányzati külterületi ingatlan , intézmény és kertje 
, egyházi belterületi ingatlan , egyházi külterületi ingatlan , egyéb 
………………………………………. , 
 

A szolgáltatás nyújtójának neve: Összes 
gazdasági 
fogadó terület 
nm  

 

 Fogadó épületek száma, 
nm: 

E-mail cím: Honlap cím: 

A szolgáltató telefonszáma(i): 

 

Skype elérhetőség: 

A tulajdonos címe (ha eltér a 
szolgáltatótól): 

A szolgáltatás milyen időszakban történik 
(hó, nap) 

A tulajdonos telefonszáma(i) (ha eltér 
a szolgáltatótól): 

Mely szakmai szervezet tagja? 

  

Előző minősítés (ha volt) dátuma, 
………….., besorolása: 

A szolgáltató szakmai felkészültsége, 
képzettsége: 

Ebből nyilvánosságra hozható név, Szolgáltatás hely címe, szolgáltatás 
típusa telefon: …..…………, email: 



21 

………………………………, web: ………………… 

  

Gazdaság (szolgáltatás színhelyéül 
szolgáló) 

Megjegyzés 

Ha nem követelmény X-el 
jelölendő 

Értékelés 

M= megfelelő;  

F= fejelesztendő; N= 
Nem megfelelő  

1, Kifogástalan állapotú, 
karbantartott, biztonságos 
fogadótér (kert, ház, építmény). 
Állatjóléti jellemzők. (tisztaság, 
tartásmód, ól-területének mérete, 
anyaga…) 

  

2. Akadálymentesített közlekedés   

3, Ivóvíz ellátottság jellege, 
ivóvízvételi helyek száma, típusa, 
vízvizsgálat eredménye, dátuma. 

  

4. Telefon, internet a 
gazdaságban (vezetékes, mobil…) 

  

4. Állatorvosi bejelentés, ellenőrzött 
állomány telep 

  

5. Eszköz ellátottság (száma, 
állapota) 

  

6, gazdálkodási hely 
tagoltsága, mérete, jellemzői 

  

 

termesztés 
technológia 
(üvegház, 

fólia, -fűtött 
vagy 

fűtetlen) 
szabadföld, 

 

 

Alapterület 

 

 

 

 

termesztés 
jellege (pl. 
öntözés, 
öko, …) 

 

 

Növények  Értékelés 

1. …….     

2. ……..     

3. ……..    
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A SZOLGÁLTATÓHELY (GAZDASÁG) ÉRTÉKELÉSE  

M= megfelelő; F= fejelesztendő; N= Nem megfelelő  

Helyiségek - Berendezés Megjegyzés Értékelés 

7, Szobák, fogadóterek száma, 
mérete, jellemzők (minőség, , 
állapot, ülőhelyek száma) 

  

8, Konyha, kertisütő 
berendezése, felszerelése,  

  

9. Mosogató, mosogatógép   

Konyhai eszközök    

9, Étkező mérete, és 
berendezése 

  

10, Kézmosó és felszereltsége, 
vízellátottsága 

 

  

11, Illemhely száma, jellege, 
tisztasága 

 

  

12. Fűthetőség jellege (ha van) 

 

  

 

 

 

 

Állattartás 
helye 

(szabad, 
karám, ól, 

kifutó, 
kertec…) 

 

Alapterület 
és állatszám 

Állattartás 
jellege 

(tisztaság, 
öko… 

Állatfajták Értékelés 

1. …..     

2. ……     

3. ……     
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Szociális farm fakultatív szolgáltatásai Megjegyzés  

Gasztronómia   

Tájjellegű ételek, helyi termékek készítése, kínálata   

Oktató konyha   

Kímélő vagy bioételek,    

Ételallergiás / diétásellátás   

Teák kínálata   

Kemence   

Sütő-főző hely   

   

   

játékok, foglalkozások   

Asztalitenisz, v. tollas   

Labdák ……………………………………………………………………….   

Népi játékok   

további játékeszközök 
……………………………………………………… 

  

Játszó udvar és kerti játékok, játszótér   

Játszósarok szobai játékokkal ( kártya, társasjáték, játékok, 
mesekönyv ) 

  

Kerékpár   

Kézművesség, kismesterségek 
………………………………………………… 

  

Művészet ………………………………………………….   

Egyéb….   

   

Környezetvédelmi szempontok   

Energia és víztakarékos eszközök, technológiák, módszerek 
használata 

 

 

Komposztálást végző vagy szelektív hulladékgyűjtés (- 
papír, fém, üveg, műanyag, zöld hulladék (komposztálás) 
szelektív gyűjtése) 

  

Természetes anyagok használata   

Falusi élethez és agrár munkakultúrához kapcsolódó 
tevékenységek bemutatása (szüretelés, egyszerű 
pinceműveletek, aratás, kaszálás stb.) 

  

Növényvédelem, állattartás környezetvédelmi megoldásai   
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Szolgáltatás jellege:  

Rehabilitációs szociiális farm 
szolgáltatás minősítő értékelése 

 

Gondoskodó szociális farm 
szolgáltatás értékelése 

 

Társadalmi szociális farm 
szolgáltatás értékelése 

 

 

M= megfelelő; F= fejlesztendő; N= nem megfelelő/nincs ilyen  

 

MEGJEGYZÉSEK, ESETLEGESEN ELŐÍRT HATÁRIDŐS HIÁNYPÓTLÁSOK:  

 

 

 

 

Az észrevételezett hiányosságokat …………………….. határidőig pótolom. 

Tudomásul veszem, hogy a védjegy használata az adatlapon leírt szolgáltatások 
teljesítésére kötelez, igazolom, hogy azok a valóságnak megfelelnek. 

Az adatokban bekövetkezett változásokat 15 napon belül a Magyar Szociális Farm 
Szövetségénél bejelentem (Cím: 3535 Miskolc, Baráthegyalja 156., E-mail: 
iroda@szocialisfarm.hu; Tel./fax: +36(30)6814482)  

 

MILYEN FEJLSZTÉSEKET SZERETNE MEGVALÓSÍTANI? 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MINŐSÍTÉS 

 

A …………………………….…….. nevű szolgáltató (a szolgáltatás címe:…………… ……………………….) 
számára, ………………………………………………kérelme alapján  

a Magyar Szociális Farm Szövetség Minősítő Bizottsága részére a ……………….. Szociális Farm 
Tanúsító Védjegy, védjegyhasználati szerződés megkötését  (javasolom/ nem javaslom). 

 

Kelt: ………………………    ………………………………….. 

        Minősítő olvasható aláírása 
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NYILATKOZATOK 

 

Kijelentem, hogy a tanúsítás és besorolás típusra a javaslatot elfogadom. 

 

 

 

Dátum: …………………    ………………………………… 

        Szociális farm szolgáltató aláírása 

 

A minősítő javaslatával nem értek egyet, és új eljárás, illetve új minősítő kirendelését 
igénylem. 

Ennek indoka: 

 

Dátum: …………………    ……………………………… / …………………………………… 

       szolgáltató aláírása,    / neve 

 


