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Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegyrendszer

A KMÉ egy olyan hiteles, szakmailag és tudományosan is megalapozott, értékteremtő, hazai 

minőségrendszer, ami a kiváló minőségű élelmiszereket megkülönbözteti a piaci kínálat 

egyéb termékeitől. 

A védjegyrendszer abban segíti a fogyasztót, hogy a valóban jó minőségű és biztonságos 

élelmiszereket emelje le a boltok polcairól, mert a KMÉ-védjegy a minőség garanciája.  

A márkatulajdonosok számára pedig kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy termékük kiemel-

kedjen az élelmiszerek széles kínálatából. 

Egyedülállóan komplex vizsgálatok állnak mögötte, biztosítva ezzel, hogy védjegyrendszer 

a minőség  valódi fokmérője legyen.

A KMÉ-védjegyrendszernek két szintje van,  
az alap- és az arany fokozat. 

Az alapfokozatra a márkatulajdonos (gyártó, forgalmazó) pályázhat. A védjegyhasználati jog 

odaítéléséről egy szakmai grémium – a KMÉ bíráló bizottságának – javaslata alapján a véd-

jegyek jogosultja, az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. dönt. 

Az arany fokozat a Nébih által szervezett Termékmustrán elért kimagasló eredmény alapján 

igényelhető, és a prémium kategóriát képviseli.

Milyen termékek viselhetik a védjegyeket? 

A KMÉ-védjegyrendszer termékcsoportonként, évente bővülve válik elérhetővé.  

2020-ban elsőként a tej és tejtermékek gyártói, és a saját márkás termékek forgalmazói 

pályázhatnak a KMÉ-védjegyekre.

E termékcsoportokon kívül eső termékek esetében pedig várjuk a jelzéseket, igényeket  

a vedjegy@elbc.hu e-mail címre, melyeket figyelembe véve folytatjuk a pályázati lehetősé-

gek megnyitását az újabb termékkörök részére. 

Hogyan lehet pályázni a KMÉ-védjegyrendszer alapfokozatára? 

Az alapfokozatra bárki pályázhat, aki élelmiszert állít elő, vagy saját márkás terméket forgal-

maz, és rendelkezik FELIR-azonosítóval. A sikeres pályázathoz meg kell felelni a KMÉ-véd-

jegyrendszer által előírt kiválósági kritériumoknak. A pályázati dokumentumok tartalma, 

a termékminta vizsgálata, valamint egy helyszíni ellenőrzés elvégzését követően születik 

meg a döntés a védjegyhasználatról. A pályázat benyújtásának nincs határideje.

A részleteket a kme.hu weboldalon az Alapfokozat  
– A pályázat menete menüpontra kattintva ismerheti meg.

Hogyan igényelhető az arany fokozat?

A KMÉ arany fokozatú védjegyet csak az a gyártó, forgalmazó igényelheti, akinek a terméke  

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által koordinált Termékmustrán a  

legjobbak között végez.

A Termékmustra egy komplex vizsgálatsorozat, az adott termékkörben megvásárolható  

termékek versenye. Célja, hogy a Nébih szakemberei megtalálják a hazai kínálat legjobbjait. 

Ha a termék kiváló helyezést ért el a Termékmustrán, utána születik döntés arról, hogy  

a szakemberek felajánlják-e a gyártónak, forgalmazónak a védjegy igénylésének jogát. 

Emellett a terméknek nyújtania kell valamilyen pluszt az előállítás folyamatában, vagy a 

gyártástechnológiájában, és meg kell felelnie bizonyos fenntarthatósági kritériumoknak is.  

Az arany fokozat igénylésének részleteiről, folyamatáról a kme.hu weboldalon az Arany  

fokozat – Az igénylés menete menüpontban olvashatnak. 

Az arany fokozat megszerzéséhez az egyik elmaradhatatlan mérföldkő tehát a Termék-

mustra. A termék csak akkor léphet tovább, ha azon sikeresen szerepel. Azon árucikkek 

számára, amelyek nem az elsők között végeznek, nyitva áll a lehetőség arra, hogy bizonyít-

sák termékük kiválóságát, és pályázzanak az alapfokozatú védjegyre.

Részletes információk, költségek és elérhetőségek: kme.hu 


