
MÉZ ZÁRSZALAG HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

 
Mely létrejött egyrészről, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (a továbbiakban: OMME) 
1094 Budapest, Viola u. 50. (adószáma: 19008295-1-43, bírósági nyilvántartási száma: 9.Pk. 
60.654, képviselik az egyesület alapszabályában meghatározott személyek) mint Tulajdonos, 
 
valamint          méhész,  

lakcím:             

szül. hely és idő:            

anyja neve:           

mint Felhasználó között az alábbi feltételekkel: 

 
1. A Tulajdonos a tulajdonát képező méz zárszalagot a Felhasználónak felhasználásra, annak azono-

sító számával ellátva, a kívánt mennyiségben átadja. 
2. A Felhasználó azonosító számát a Tulajdonos határozza meg, melyet saját adatbázisában nyilván-

tart, és azt az adatvédelmi törvény szabályainak megfelelően kezeli. 
3. A Felhasználó a szerződés aláírásával vállalja, hogy a zárszalagot kizárólag természetes magyar 

mézet tartalmazó termék jelölésére használja. 
4. A Tulajdonos jogosult az általa megbízólevéllel ellátott ellenőrző-bizottsággal a zárszalaggal ellá-

tott mézeiből mintát (és ellenmintát) vetetni, azt az OMME Intéző Bizottsága által meghatározott, 
a vizsgálatra akkreditált bármely európai uniós laboratóriumban természetes és magyar eredetre 
OMME költségen megvizsgáltatni. 

5. A Felhasználó vállalja, hogy évente két alkalommal, az eseti ellenőrzésekkor térítésmentesen 2-2 
mézmintát bocsát rendelkezésre akác-, vegyesvirág- és egy fajtamézből. 

6. A Felhasználó a vizsgálat eredményét tudomásul veszi, ha a vizsgálat eredményével nem ért 
egyet, akkor kérheti – ellenminta alapján – annak megismétlését a saját költségén. 

7. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat alapján a méz nem felel meg a jelen használati szerződés-
ben foglaltaknak, úgy a Felhasználó köteles a Tulajdonosnak a fel nem használt zárszalagot térítés 
nélkül haladéktalanul visszaszolgáltatni, valamint a már felhasznált, de még nem értékesített ter-
mék zárszalagjának az eltávolításáról gondoskodni. Ezt követően a Felhasználónak tilos a zársza-
lagot használnia addig, amíg kérésére, saját költségén a szerződés 4. pontja szerint elvégzett két 
vizsgálat eredménye a szerződés 3. pontjában foglaltaknak nem felel meg. 

8. Az OMME jogosult a vizsgálati eredmények nyilvánosságra hozatalára, figyelemmel a hatályos 
jogszabályi rendelkezésekre. 

9. A jelen szerződés a Tulajdonos méz zárszalagjának védjegyoltalom alá helyezéséig hatályos. Ha a 
Felhasználó a szerződés 3. pontját megsérti, akkor a szerződés hatályát veszti. A szerződő Felek a 
szerződést közös akaratukkal bármikor megszüntethetik. 

10. A használati szerződésben nem szabályozott kérdésekben a többször módosított 1959. évi IV. 
törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók, illetve a használati szerződésből eredő jogvita esetén a 
Felek a Pesti Központi Kerület Bíróság (1055 Budapest, Markó u. 25.) kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 

11. A Felek a jelen használati szerződést annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt –, jóváhagyólag írták alá. 

Kelt:          

             
  Tulajdonos      Felhasználó  


