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Az új hazai VédjegyrendszeR



A KMÉ védjegyrendszerről

A KMÉ egy olyan értékteremtő minőségrendszer, ami a kiváló minőségű élelmiszereket megkü-
lönbözteti a piaci kínálat egyéb termékeitől. A védjegyrendszer a vásárlóknak is hiteles informá-
ciót és valódi garanciát tud nyújtani a hazai, kiemelkedő minőségű, biztonságos termékekről, 
amelyből az élelmiszeripar szereplői is profitálhatnak.

A KMÉ védjegyrendszernek két szintje van, az Alap és az Arany fokozat. Az Alap fokozat meg-
szerzéséhez a pályázóknak adott előírásoknak kell megfelelniük. Az Arany fokozat elnyeréséhez 
további élelmiszerbiztonsági, -minőségi, kedveltségi feltételeket kell teljesíteni. 
A legfőbb különbség a két szint között az, hogy az Arany fokozat védjegy használatára kizárólag  
az a termék lesz jogosult, amely a Nébih által koordinált termékmustrán a legjobb termékek 
között szerepelt. Az egyes termékmustrák megrendezésére félévente kerül sor.
Az Alap fokozatú védjegynél nincsen termékmustra. Az Alap fokozatú védjegy termékcsopor-
tonként bővülve válik elérhetővé. A pályázati lehetőség elsőként 2020-tól a tej és tejtermékek 
számára.

A KMÉ védjegyhasználati jog termékre vonatkozik, de természetesen a terméken túl az előállító-
nak és a létesítménynek is meg kell felelnie az előírt követelményeknek.

Ki a KMÉ védjegyjogosultja?

A KMÉ védjegyek jogosultja az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. 

Milyen feltételek mellett pályázhat valaki a védjegyre?

A KMÉ védjegyrendszerhez valamennyi belföldi és EU tagországbeli élelmiszer-termelő, előállító, 
feldolgozó és forgalmazó csatlakozhat, aki

• 178/2002/EK rendelet 2. cikk szerinti élelmiszert állít elő,
• a 2008. évi XLVI. Tv. szerinti FELIR azonosítóval rendelkezik.

Pályázhat

• mezőgazdasági termelő,
• kistermelő,
• élelmiszer előállítást, feldolgozást végző kis-, közepes- és nagyvállalkozás,
• élelmiszer kereskedelmi vállalkozás saját márkás termékkel.

A pályázat benyújtásának részletei, az eljárás és a csatolandó dokumentumok a kme.hu oldalon 
érhetőek el.

Milyen termékkel lehet pályázni?

Pályázni az Alap fokozatú védjegyre jelenleg 6 termékkategóriában lehet (tejföl, fogyasztói tej, 
vaj, joghurt, kefir, túró). Az ezen 6 termékcsoporton kívül eső termékek esetében pedig várjuk  
a jelzéseket, igényeket a vedjegy@elbc.hu e-mail címre, amelyeket figyelembe véve folytatjuk  
a pályázati lehetőségek megnyitását az újabb termékkörök részére.

Hogyan lehet pályázni az Alap KMÉ-re?

Az Alap fokozatra 6 termékkategóriában (tejföl, fogyasztói tej, vaj, joghurt, kefir, túró) lehet  
pályázni várhatóan 2020 januárjától. A pályázati lap a kme.hu oldalon lesz elérhető.

A pályázat benyújtása után a szakemberek adminisztratív ellenőrzést végeznek, majd helyszíni 
auditra kerül sor.
A Bíráló Bizottság áttekinti a beérkezett dokumentációt, és a termék értékelésével együttesen  
a védjegyhasználati jog megadására vonatkozó javaslatot tesz a Védjegyjogosult részére. 
A Védjegyjogosult pozitív döntését követően a pályázó védjegyhasználati szerződést köthet  
és használhatja az Alap fokozatú védjegyet.

Mikortól lehet pályázni?

A KMÉ Alap fokozatú védjegyre várhatóan 2020 januárjától lehet majd pályázni a 6 meghirdetett 
termékkategóriában. Minden fontos dátum és részlet a kme.hu weboldalon lesz elérhető.

A KMÉ Arany fokozatának első „felvonása” a Tejföl termékmustrával idén nyáron lezajlott.  
A legjobb tejfölök 2019 szeptemberében, az OMÉK-on válnak nyilvánossá. A termékmustrát  
a Nébih szervezi és koordinálja. A mustrára kerülő termékköröket is a hivatal hirdeti majd meg, 
várhatóan 2020 tavaszán.

Kik a Bíráló Bizottság tagjai?

A pályázatok elbírálását az élelmiszeripar jeles képviselőiből, szakértőkből álló Bíráló Bizottság 
végzi. A Bíráló Bizottság öt állandó tagból, valamint két meghívott tagból áll. A meghívott tagok a 
bírálandó termékkörtől függően, élelmiszeripar szakterületenként változó tagok lesznek. A Bíráló 
Bizottság elnöke az öt állandó tag közül kerül ki.

Milyen költségei lesznek ennek a védjegynek?

A KMÉ védjegynél főbb költségként a tanúsítási díjjal és a védjegyhasználati díjjal kell számolni. 
A költségekről bővebben a kme.hu weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. 


