Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete

Szabályzat a ”MÉKISZ Tanúsított Minőség” védjegy pályázat
benyújtásához kapcsolódó nevezési díjmentesség igényléshez
A MÉKISZ 2014. április 24-én megtartott vezetőségi ülésének illetve ezt megerősítve a 2017.
május 24-én tartott éves közgyűlésének értelmében a MÉKISZ összesen 30 termék esetében
pályázatot írt ki a terméktanúsítási eljárás elindításához szükséges, a védjegy szabályzat 8.
melléklete szerinti nevezési díj mentességének igénylésére, mely a védjegyszabályzat szerint
”MÉKISZ Tanúsított Minőség” védjegy pályázatot benyújtó pályázót terhelné.
Tekintettel arra, hogy továbbra is vannak még fennmaradó helyek, a 2017. május 24-én
megtartott vezetőségi ülésen született döntés értelmében meghosszabbította a pályázati kiírást.
A díjmentességi igény elbírálása a ”MÉKISZ Tanúsított Minőség” védjegy pályázatot
benyújtani szándékozó pályázó (továbbiakban Igénylő) kérelme alapján történik. A
díjmentességi igény elfogadásról vagy elutasításáról MÉKISZ vezetősége elektronikus
levelezés útján történő szavazással dönt a kérelem benyújtását követő 10 napon belül. A
döntés eredményéről a MÉKISZ vezetősége elektronikus levélben tájékoztatja az Igénylőt.
A díjmentességet a jelen szabályzat 1. melléklete szerint űrlapon kell kérni 2017. január 20. és
2017. december 31. közötti időszakban. A kérelmek elbírálása beérkezésük sorrendjében
történik és mindaddig tart, amíg a pozitív elbírálást kapó igénylésekben a nevesített termékek
száma összesítve el nem éri a 30 terméket. Az ezt követő igények értékelés nélkül elutasításra
kerülnek, a tagság egyidejű tájékoztatásával az igénylések befogadásnak lezárásáról.
A MÉKISZ vezetőségének döntése kizárólag a 2. mellékletben felsorolt szempontok szerint
történik. A szempontok mindegyikének teljesülése esetén további mérlegelés nélkül a
MÉKISZ a díjmentességet megítéli. Bármely, a 2. melléklet szerint szempont nem teljesülése
esetén a díjmentességi kérelmet a MÉKISZ vezetősége további mérlegelés nélkül elutasítja.
Amennyiben a díjmentességi kérelmet a MÉKISZ vezetőségi tagjához köthető tagvállat
nyújtja be, úgy az érintett vezetőségi tag a kérelem elbírálásában és a döntés meghozatalában
nem vehet részt. A MÉKISZ vezetősége a döntéseit egyszerű szavat többséggel hozza meg,
egyenlő szavazat esetén a MÉKISZ elnökének a szavazata dönt.
Amennyiben a díjmentesség igény kedvező elbírálását követően az Igénylő a vállalat
határidőre a MÉKISZ Tanúsított Minőség” pályázatot nem nyújtja be a független tanúsító
szervezetnek, az elveszíti a díjmentességét és a terméktanúsítási eljárás csak a nevezési díj
maradéktalan befizetése után indulhat el.
Amennyiben az előző paragrafusban foglaltak miatt a díjmentességgel lefedett termékek
száma végül nem éri el a harmincat, úgy a MÉKISZ vezetősége jogosult a díjmentességi
kérelmek befogadását újraindítania jelenlegi szabályzattal egyező feltételekkel, olyan módon,
hogy azok a már korábban benyújtott kérelmek, melyek kizárólag csak a 30 termékes keret
elérése miatt kerültek elutasításra, olyan dátummal kerülnek elbírálásra, amivel azok az első
alkalommal beérkeztek. Az újonnan indított időszakban minden tag újra pályázhat azzal, hogy
az egy cégre vonatkozóan a díjmentesség összességében nem haladhatja meg a 3 terméket.
A szabályzat frissítésének dátuma: 2017. július 05.
MÉKISZ Vezetősége
Cím: 2922 Komárom, Kőolaj u. 2., tel: +36-30-720-9748,
E-mail: mekisz@mekisz.hu, http://www.mekisz.hu
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Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete
1. melléklet
Díjmentességi kérelem MÉKISZ Tanúsított Minőség védjegy pályázat benyújtáshoz
1. A Pályázó adatai:
Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Céget képviselő személy:
Telefon:
E-mail:
Értesítési adatok
Értesítési levelezési cím:
Értesítési e-mail cím:
2. Termékek adatai
Terméknév 1.:
A MÉKISZ Tanúsított Minőség védjegy pályázat benyújtására vállalt határidő:
Terméknév 2.:
A MÉKISZ Tanúsított Minőség védjegy pályázat benyújtására vállalt határidő:
Terméknév 3.:
A MÉKISZ Tanúsított Minőség védjegy pályázat benyújtására vállalt határidő:
3. Nyilatkozatok
A pályázó cég nevében az alábbiakban felsorolt nyilatkozatokat tesszük:
• Kijelentjük, hogy a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók
Egyesületének tagja vagyunk.
• Kijelentjük, hogy a MÉKISZ felé nincsen tagdíjtartozásunk.
• Elfogadjuk azon feltételt, hogy a tanúsításhoz szükséges védjegy pályázat benyújtásához
kapcsolódó nevezési díjmentesség maximálisan cégünk 3 termékére vehető igénybe.
• Vállaljuk, hogy ha a terméktanúsítási eljárás negatív eredménnyel zárul, a díjmentesség
címén addig be nem fizetet nevezési díjat a negatív döntés kézhezvételét követő 10 napon
belül befizetjük a MÉKISZ 12029004-01024941-00100006. számú számlájára.
Kelt: ………………………….., 2017. ……… ….

a pályázó cégszerű aláírása
Cím: 2922 Komárom, Kőolaj u. 2., tel: +36-30-720-9748,
E-mail: mekisz@mekisz.hu, http://www.mekisz.hu
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2. melléklet
A díjmentességi kérelem elbírásának szempontjai
-

-

A díjmentességet csak MÉKISZ tagvállalat kaphat.
Újonnan belépő tag esetén a díjmentességi kérelem csak akkor fogadható be, ha már a
tagdíj első esedékes összege befizetésre került.
A kérelmezőnek nem lehet tagdíjhátraléka.
Egy cég maximum három terméke jogosult díjmentességre.
Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a MÉKISZ Tanúsított Minőség” védjegy pályázatot
a kérelemben nevesített termékekre legkésőbb 2017. december 31-ig benyújtja.
Az igénylőnek vállalnia kell, hogy amennyiben a terméktanúsítási eljárás negatív
eredménnyel zárul, úgy a díjmentesség címén addig be nem fizetett nevezési díjat a
negatív döntés kézhezvételét követő 10 napon belül befizeti MÉKISZ 1202900401024941-00100006 számú számlájára.
A kérelem csak akkor fogadható be, ha az a jelen szabályzat 1. melléklete szerinti
űrlapon, hiánytalanul kitöltve kerül benyújtásra.
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