KAMARAI BIZALOM
A BKIK KAMARAI MINŐSÍTŐ RENDSZERE A MEGBÍZHATÓ ÉS
ZÖLD GAZDÁLKODÁSÚ VÁLLALKOZÁSOKÉRT
SZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND

A KAMARAI BIZALOM a BKIK által alapított és működtetett kamarai minősítő rendszer, és a hozzá tartozó,
azt jelölő védjegy, amely más kamarák által használt minősítésekhez hasonló elvek mentén került kialakításra és hasonló módon kerül adományozásra. Célja, hogy a minősített vállalkozások számára olyan
kamarai védjegyet biztosítson, amely megkülönbözteti ezeket a vállalkozásokat a piacon, továbbá kifejezi a BKIK ajánlását is. A BKIK KAMARAI BIZALOM minősítése ugyanakkor nem helyettesít semmilyen más
minősítő rendszert és kizárólag a BKIK presztízse révén erősíti a minősített vállalkozás jó hírnevét, elfogadottságát és megbízhatóságát.
Az ellenőrzési folyamat átvilágítja a vállalkozások a BKIK részére elérhető és rendelkezésére bocsátott
adatait. A BKIK Minősítő Testülete a minősítésről való döntési folyamat során (maga vagy megbízottja
útján ):
• ellenőriz minden a kamarai nyilvántartásban szereplő információt, köztük a vállalkozás valóságos adatait, tényleges üzleti szereplését, termékeit és szolgáltatásait,
• az ellenőrzés alapja a társaság önbevallása, ill. az általa a BKIK részére megadott adatok,
• a vállalkozás adatait kizárólag a vállalkozás közlése és hozzájárulása alapján kezeli és tárolja, és azzal
összhangban szerepelteti a BKIK honlapján is.
A BKIK KAMARAI BIZALOM minősítése alapvetően , nem ellenőrzi és tanúsítja a vállalkozás pénzügyi
helyzetét, az ellenőrzés kizárólag a vállalkozás közhiteles nyilvános adataira és a vállalkozás által önkéntesen megadott információkra szorítkozik.
A KAMARAI BIZALOM Minősítő Testülete minősítési folyamat ugyanakkor minden esetben ellenőrzi a
vállalkozás üzleti és etikai viselkedését, de mindezt alapvetően a kamarai tagsághoz kapcsolódó követelmények révén.
A BKIK KAMARAI BIZALOM védjegyének jogi használati feltételei és korlátozások
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1. ALAPFOGALMAK
"Székhely": a vállalkozás címe;
"Megállapodás": a BKIK KAMARAI BIZALOM minősítésének és a kapcsolódó védjegy használatának
feltételrendszere, a minősítés megadásának és a védjegy használatának szabályai, amelyet a vállalkozás
a minősítési folyamatra történő jelentkezésével és részvételével elfogad és magára nézve kötelezőnek
ismer el;
"Jelentkezés": az a folyamat, amely során a vállalkozás regisztrációs lap kitöltésével jelzi, hogy a BKIK
KAMARAI BIZALOM minősítési rendszerében részt kíván venni, annak feltételeit elfogadja és magára
nézve kötelezőnek elismeri, továbbá szolgáltatja a BKIK kamarai nyilvántartásokban nem szereplő
adatait és azok BKIK minősítési rendszerének szabályzatában írtak szerint történő kezeléséhez hozzájárulását adja;
"Vállalkozás": a Ptk.(2013 évi V. Tv.) szerinti vállalkozások közül a BKIK által regisztrált vállalkozások vagy
önkéntes tagok;
"Vállalkozás elérhetősége": a vállalkozás székhelyének címe, vezetékes és mobiltelefon száma, valamint
e-mail címe;
"Díj": az éves vagy egyéb rendszeres díj (ennek megfizetése alól a BKIK önkéntes tagjai részére felmentést adhat);
"Szellemi tulajdon": minden szerzői jogot, szabadalmat, formatervezési mintát, védjegyeket és egyéb
ipari vagy szellemi tulajdonjogot (függetlenül attól, hogy közhiteles nyilvántartásba bejegyezhetők,
bejegyzésre kerültek-e vagy sem) területi korlátozás nélkül, továbbá regisztrációs kérelmet az előzőek
bármelyikére;
"Kiadás dátuma": az a nap, amikor a BKIK elfogadja a vállalkozás írásbeli, rögzített kérelmét és ennek
alapján hozzájárul a BKIK a KAMARAI BIZALOM védjegy vállalkozás által történő használatához az erről
szóló okiratban írt időtartamra;
"Minősítő Testület": a BKIK KAMARAI BIZALOM minősítő rendszerét irányító és működtető szervezete és
minősítő testület. A BKIK megbízása alapján ezt a feladatot a BKIK Szenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet látja el.
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"Korlátozott információ": minden olyan információ, amelyet a BKIK a KAMARAI BIZALOM minősítési
rendszerben a vállalkozásról nyilvánosságra hoz.
A BKIK KAMARAI BIZALOM rendszerében minősített vállalkozás felkerül a BKIK honlapjára.
"KAMARAI BIZALOM minősítő védjegy”: a BKIK által meghatározott ábrás minősítő formátum, amelynek használatára kizárólag ennek a szabályzatnak a keretében, azon minősített vállalkozás jogosult,
akinek a BKIK erre engedélyt ad.
"Év": minden esetben tizenkét naptári hónap, amely kezdődik a minősítés kiadásának, illetve meghoszszabbításának napján;
2. GARANTÁLT JOGOSULTSÁGOK
2.1 A Vállalkozás (amennyiben eleget tett minden feltételnek) jogosult a BKIK KAMARAI BIZALOM
minősítési rendszer által biztosított minden előnyre, mindaddig, amíg a vállalkozás a Megállapodást
teljesíti. A Megállapodás át nem ruházható, 12 (tizenkét) hónap tartamra, de legfeljebb a minősítés
visszavonásáig területi korlátozás nélkül, felhasználási engedélyt biztosít a KAMARAI BIZALOM védjegy
használatára a Vállalkozás minden nyomatott vagy elektronikus anyagán (honlapon) díjfizetés ellenében a Megállapodás szerint. A díjfizetés alól a kamara önkéntes tagjai tekintetében eltekinthet a BKIK
szabályzataiban leírtak szerint. A Megállapodás alapján a Vállalkozás a KAMARAI BIZALOM védjegy által
adott előnyöket kizárólag az üzleti céljainak elősegítése, az áruk és szolgáltatások közvetítésének megkönnyítésére veheti igénybe. A KAMARAI BIZALOM védjegy használatára vonatkozó felhasználási
engedély jogosultja a Társaság. A minősített vállalkozás a márka és pecsét használatára vonatkozó
felhasználási engedély a BKIK oldalán nem keletkeztet kötelezettséget a felhasználási engedély meghosszabbítására; a felhasználási engedély a Vállalkozás Megállapodás feltételeinek való meg nem
felelés esetén a felhasználási engedélyben meghatározott időtartam előtt is visszavonható.
2.2. A Kiadás dátuma meghatározza annak kezdő időpontját, amelytől kezdődően a Vállalkozás a
kamara által minősített KAMARAI BIZALOM védjegyet használhatja. A minősítésről kiadott oklevél és a
védjegy a Kiadás dátumától számított 12 (tizenkét) hónapig használható és évenként meghosszabbítható.
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2.3. A BKIK a Honlapon hozza nyilvánosságra és teszi ellenőrizhetővé a KAMARAI BIZALOM védjegy
használatára jogosult minősített Vállalkozásokat, a Kiadás dátumát, a felhasználási engedély lejártának
időpontját, illetve annak esetleges visszavonását. A Honlapon a pecsét és oklevél használatáról szóló
okmány nyilvántartási száma is feltüntetésre kerül.
2.4. A KAMARAI BIZALOM oklevél és védjegy csak a BKIK által kiadott formában használható, annak
semmilyen módosítása nem megengedett. A Vállalkozás továbbá nem használhatja annak elemeit és
azon semmilyen módosítást, átalakítást nem végezhet. A védjegy használati jogosultságát a BKIK által
kiadott oklevél, illetve a Honlap együttesen igazolja.
2.5. A KAMARAI BIZALOM oklevél és pecsét nyilvántartási számmal rendelkezik, amely annak azonosítására szolgál és kizárólag az adott Vállalkozáshoz van rendelve. A Vállalkozás a minősítésre a nyilvántartási szám egyidejű feltüntetésével hivatkozhat, amit a védjegy használatakor fel kell tüntetni.
3. A KAMARAI BIZALOM védjegy használatának egyedi szabályai
3.1. A védjegyet a vállalkozás minden iratán, marketing anyagán, honlapján, termékein és szolgáltatásai
bemutató adatlapjain jogosult használni a felhasználási engedély tartama alatt az ott, illetve a Megállapodásban meghatározott feltételek szerint.
3.2. A Társaság a védjegyet kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott és annak mellékleteként
kiadott minta szerinti formájában alkalmazhatja, azon semminemű módosítást nem végezhet.
3.3. Amennyiben a védjegyet a Vállalkozás a Megállapodásban írtaktól eltérő módon használja, a BKIK a
Vállalkozás minősítésének visszavonására és annak közzétételére jogosult. A védjegy felhasználási
engedélyben rögzítettektől eltérő használata – az eset körülményeitől függően – a Vállalkozás büntető
vagy polgári jogi felelősségét is megalapozhatja.
3.4 A Vállalkozás a védjegyet megtévesztő módon nem használhatja, ha bármely visszaélést tapasztal
azt köteles a BKIK Kamarai Minősítő Testületnek, illetve a BKIK ügyfélszolgálatán azonnal jelenteni. A
Vállalkozás nem használhat a védjegyhez hasonlító jelzést.
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4. SZELLEMI TULAJDON
4.1 A Vállalkozás vállalja, hogy minden olyan cselekményről értesíti a védjegy tulajdonosát (BKIK), amely
azok használatát sérti, veszélyezteti vagy amely bármely értelemben is annak értelmezését módosíthatja, továbbá, ha ezek jogellenes használatát észleli.
4.2 A Vállalkozás kérésére minden olyan információt, amely a védjegy felhasználását sértheti, azonnal ki
kell vizsgálni és a szükséges intézkedéseket a BKIK - saját mérlegelései körében – teszi meg.
4.3. A Vállalkozás nem tehet olyan kijelentést, vagy nem folytathat olyan cselekményt, amely a védjegy
használatát, ahhoz ezekhez fűződő jóhírnevet sértheti.
4.4 A BKIK KAMARAI BIZALOM minősítésének minden tulajdonjogával és a kapcsolódó jogokkal a BKIK
rendelkezik és annak használatát a Megállapodás rendelkezései szerint a Vállalkozás részére biztosítja.
4.5 A BKIK KAMARAI BIZALOM minősítésének eszközlését megelőzően és kiadás dátumát követően
minden ellenőrzést a BKIK Minősítő Testülete végez és annak naprakészségét is biztosítja.
4.6. A BKIK KAMARAI BIZALOM minősítés feltételrendszerének teljesülését a BKIK Minősítő Testülete –
folyamatosan ellenőrzi és egy adott regisztrációs éven belül legalább két alkalommal minden azt
használó tagnál elvégzi.
5. KIJELENTÉSEK ÉS SZAVATOSSÁGOK
5.1 A BKIK a KAMARAI BIZALOM védjeggyel és oklevéllel kapcsolatban szavatolja és kijelenti, hogy:
•

A BKIK a KAMARAI BIZALOM minősítési rendszer és védjegy kizárólagos tulajdonosa és minden azzal
kapcsolatos, vagy ahhoz a későbbiekben kapcsolt rendszert is folyamatosan a tulajdonában tart, különösen a domain nevek, honlapok, kapcsolódó informatika rendszerek tekintetében.

•

A BKIK vállalja, hogy minden lényeges információról azonnal értesíti a jogosultat.

•

A BKIK fenntartja a minősítési rendszer feltételei módosításának, a minősítési rendszer felfüggesztésének vagy megszüntetésének jogát.
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6. JOGSÉRTÉSEK
6.1 A vállalkozás, a KAMARAI BIZALOM oklevél és védjegy használatával kapcsolatban észlelt jogsértéseket köteles a jogtulajdonos BKIK felé jelenteni.
7. TITOKTARTÁS
7.1. A BKIK KAMARAI BIZALOM Minősítő Testülete a BKIK által bevezetett GDPR rendszer figyelembevételével folytatja tevékenységét.
8. IDŐTARTAM és MEGSZŰNÉS
.1 A KAMARAI BIZALOM a BKIK minősítése, használatának időtartama a kiadás dátumától számított 12.
hónap utolsó napja. Ezt követően a minősítés folyamatosan megújítható újabb 12 hónap időtartamra
mindaddig, amíg a Megállapodás feltételeinek a Vállalkozás eleget tesz.
8.2 A Vállalkozás jogosult akár azonnali hatállyal kilépni a minősítési rendszerből.
8.3 A KAMARAI BIZALOM oklevél és védjegy alkalmazására vonatkozó engedély azonnali hatállyal
felfüggesztésre kerül, amennyiben bármely a Vállalkozás ellen hatóság által kezdeményezett eljárás
lezárult és ebben elmarasztaló ítélet született. Az eljárást lezáró határozat alapján dönt a BKIK a minősítés visszavonásáról, vagy az oklevél és védjegy használatára jogosító engedély megszüntetéséről.
8.4 A KAMARAI BIZALOM oklevél és védjegy használatát és ennek megfelelően a minősítést a BKIK
visszavonja, amennyiben a Vállalkozásnál etikai vétséget állapít meg vagy a Vállalkozás nem tesz eleget
az önkéntes kamarai tagot terhelő kamarai kötelezettségeknek. (adatszolgáltatás, tagdíjfizetés, regisztrációs kötelezettségek)
8.4 A KAMARAI BIZALOM minősítést a BKIK azonnali hatállyal visszavonja, amennyiben a vállalkozás
adószámát az adóhatóság törli, a vállalkozással szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul, gazdasági társaság esetén annak megszűnését vagy kényszertörlését a cégbíróság elrendeli, egyéni vállalkozó
esetében, pedig, ha a nyilvántartásból törlésre kerül.
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
9.1 Jelen szabályzat június 15-én lép hatályba.
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