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Bevezető 
 
Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) elnevezésben minden szó benne van, amely a védjegy 
szempontjából fontos. A kiválóság, a minőség és a védjegy tárgya is: az élelmiszer. 
 
A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegyrendszer a termelőket, az előállítókat, a 
feldolgozókat, a forgalmazókat és a vásárlókat egyaránt érinti, hiszen a logó feltüntetése 
egyértelműen jelzi számukra a kiváló minőséget. 
 
Hiszünk benne, hogy ez a védjegyrendszer ösztönzi a termelőket és a feldolgozókat a minőség 
fejlesztésére, javítására, fenntartására, és hatékony eszköz lesz a piaci ismertség növeléséhez 
is. Reményeink szerint a védjegy segíti a lakosság tájékoztatását, építi a bizalmat, garantálja a 
magasabb minőséget, hozzájárul az általános élelmiszer-fogyasztási kultúra fejlődéséhez. 
 
A KMÉ-védjegyrendszer alapvetéseit a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) felé 
benyújtott Védjegyszabályzatok tartalmazzák. 
 
A Védjegyszabályzatokon túli részletszabályokat e Tanúsítási szabályzat határozza meg. A 
Tanúsítási szabályzatban tett változtatásokat a Védjegyjogosult e dokumentum 
Változáskövetés pontjában teszi közzé a Védjegyirodán keresztül. A módosítások frissítéséért, 
és azok a hivatalos honlapon (kme.hu) történő közzétételéért a Védjegyjogosult felelős. 
 
A Tanúsítási szabályzat három fejezetből áll. 

I. Működési szabályzat: a védjegyrendszer leírása, a pályázati feltételek, és a védjegyek 
használatának szabályai. 

II. Általános tanúsítási követelmények. 
III. Kapcsolódó tartalmak: a védjegyrendszerhez kapcsolódó jogszabályjegyzék, 

dokumentumlista, mellékletlista. 
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I. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 

1. A KMÉ-védjegyrendszer 
 

1.1. A KMÉ-védjegy leírása 
A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) egy több részből álló tanúsító védjegyrendszer, amelyben 
az egyes szintek egymásra épülnek. A KMÉ és a KMÉ arany fokozatú védjegyek pályázat útján 
érhetőek el. Mindkét védjegyre egy adott élelmiszer termékkel lehet pályázni. 
 
A KMÉ-védjegyrendszer kereteit a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok határozzák 
meg. 
 
A KMÉ 2020. január 1-től termékcsoportonként bővülve válik elérhetővé. Elsőként a tej és 
tejtermékek egyes csoportjai részére nyílik meg a pályázati lehetőség. A későbbiekben a 
Védjegyjogosult a kme.hu oldalon teszi közzé az újabb pályázható termékcsoportok körét. 
 
A KMÉ arany fokozatú védjegy használatára kizárólag azzal a termékkel lehet pályázni, amely a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által koordinált Termékmustrán a legjobb 
termékek között szerepelt. A Termékmustra rendezésére előreláthatólag félévente kerül sor.  
 
A termékcsoportokra a gyártók, forgalmazók a védjegyhasználati igény alapján javaslatot 
tehetnek. Ezeket az igényeket folyamatosan fogadja a Védjegyiroda az info@kme.hu e-mail 
címen. A jövőben a Védjegyjogosult az online csatornán jelzett igényeket is figyelembe veszi 
az újabb termékcsoportok részére történő meghirdetés kapcsán. 
 

1.2. A KMÉ-védjegyek grafikai jelei 
A KMÉ-védjegyek kiviteli alakjai színes ábrásak, melyek szóösszetételi és grafikai elemek 
kombinációi. 
 
A védjegyek grafikai előírásait részletesen az Arculati kódex szabályozza, amely a kme.hu 
weboldalról elérhető és letölthető. 
 
1.2.1. KMÉ grafikai elemei 
A védjegy színes ábrás, kör alakba foglalt, életfát jelképező népi motívumokkal, grafikai 
elemekkel illusztrált embléma „Kiváló Minőségű Élelmiszer - KMÉ” felirattal, zöld alapon ezüst 
színekben. 
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1.2.2. KMÉ arany fokozat grafikai elemei 
A védjegy színes ábrás, kör alakba foglalt, csodaszarvast jelképező népi motívumokkal, grafikai 
elemekkel illusztrált embléma „Kiváló Minőségű Élelmiszer - NÉBIH - KMÉ” felirattal, bordó 
alapon arany színekben. 

 

1.3. A KMÉ-védjegyrendszer céljai 
A kétszintű védjegyrendszer alapvető célja az élelmiszerek minőségének emelése és a vásárlói 
tudatosság fejlesztése, a fogyasztók szemléletformálása. 
 
Olyan értékteremtő minőségrendszert kívánunk létrehozni, amely segíti a vásárlók 
tájékozódását, és a kiemelkedően magas minőségű élelmiszereket megkülönbözteti a piaci 
kínálatban szereplő más termékektől. Ezáltal ösztönzi a termelőket, előállítókat valamint 
forgalmazókat a minőség fejlesztésére, egyben hatékony eszközt jelent a piaci ismertség 
növeléséhez is.  
 
A logó feltüntetése biztosítja a kiváló minőséget, építi a bizalmat, hiteles és valódi garanciát 
biztosít, ezáltal segíti az általános élelmiszer-fogyasztási kultúra fejlődését. A védjegy 
bevezetése gazdaságfejlesztő és társadalomformáló szereppel egyaránt bír, és hozzájárul az 
élelmiszerágazatban a szürke- és feketegazdaság visszaszorításához is. 
 

1.4. Minőségügyi-, függetlenségi-, és titoktartási politika 
 

1.4.1. Minőségpolitika 
A tanúsítási rendszer működését jelen Tanúsítási szabályzat határozza meg annak érdekében, 
hogy a tanúsítási folyamat változatlan magas szakmai színvonalon, az előírásoknak 
megfelelően történjen meg.  
 
A Tanúsítási szabályzatot az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. ügyvezetője 
jóváhagyta, és alkalmazását kötelezően elrendelte a tanúsítási eljárásban részt vevő 
valamennyi szereplő számára. 
 
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. célja a megfelelő szakmai színvonal 
mellett biztosítani a függetlenséget, pártatlanságot és titoktartást. 
 
1.4.2. Függetlenségi és titoktartási politika 
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. biztosítja a tanúsítási rendszer 
működtetése során a függetlenséget, pártatlanságot és titoktartást az alábbiak 
megvalósításával:  

http://www.elbc.hu/
http://www.elbc.hu/
http://www.elbc.hu/
http://www.elbc.hu/
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• az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nyilvánosan hozzáférhetővé teszi 
a pályázattal kapcsolatos általános dokumentumokat, illetve a tanúsítási folyamattal 
kapcsolatos egyéb információkat, 

• az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. felelőssége a tanúsítási eljárás 
teljes folyamatára kiterjed, 

• a pályázati eljárás nem diszkriminatív jellegű, minden pályázó számára nyitott, 
egyetlen kérelmező esetében sem akadályozott a pályázat benyújtásának lehetősége,  

• a tanúsítási tevékenység igénybevételére és a védjegy megszerzésére minden 
kérelmezőnek lehetőséget ad, amennyiben kérelme megfelel a Tanúsítási 
szabályzatban foglaltaknak,  

• a pályázati eljárás során a pályázóra, valamint a termékekre vonatkozó szabályokat, 
illetve az értékelés kritériumait dokumentált eljárások tartalmazzák. Ezen 
dokumentumokat a szakma szerint illetékes, pártatlan, a szükséges felkészültséggel 
rendelkező személyek fogalmazzák meg és a Védjegyjogosult hagyja jóvá, 

• a tanúsítási eljárásba vont auditorok és a pályázatok ellenőrzését végző szakértők nem 
dönthetnek a védjegyhasználati jog megadásáról, 

• amennyiben összeférhetetlenség és részrehajlás áll fenn egy konkrét tanúsításban 
résztvevő személy és a pályázó között, arról a tanúsításban résztvevő személy 
nyilatkozni köteles, 

• az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. egyéb tevékenységei nem 
befolyásolják a tanúsítások bizalmas jellegét, tárgyilagosságát és pártatlanságát, 

• az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nyilvánosságra hozza a 
közvélemény számára a védjegy használatára jogosult termékeket, 

• a tanúsítási eljárásban résztvevő személyek az eljárás során a pályázóról/használóról 
tudomásukra jutott adatot bizalmasan kezelik. 
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2. A pályázat feltételei és folyamata 
 

2.1. KMÉ pályázata 
A pályázatra benyújtott terméknek meg kell felelnie a pályázati követelményeknek. Többek 
között meg kell határozni, hogy mitől kiválóbb a termék, mint a piacon található többi termék, 
vagy a Termékmustra mezőnyében a legjobbak között kell végeznie. 
 
A pályázathoz az e szabályzatban előírt dokumentációkat kell benyújtani, köztük a pályázati 
lapot és annak mellékleteit. Amennyiben a benyújtott pályázati dokumentáció hiánytalan, 
illetve a Védjegyiroda véleménye szerint megfelelő, úgy a bírálóbizottság döntésének 
függvényében sor kerül az előírt helyszíni auditra. A pályázati dokumentáció, illetve a helyszíni 
auditról készült jelentés birtokában a bírálóbizottság javaslatot tesz arról, hogy a pályázó 
jogosult-e a védjegyhasználatra. 
 
A bírálóbizottság javaslatát követően a Védjegyjogosult dönt a védjegyhasználati jog 
megadásáról. 
 
A KMÉ termékcsoportonként bővülve válik elérhetővé a pályázók számára. A termékcsoportok 
meghirdetéséről a Védjegyjogosult dönt. 
 
A Védjegyjogosult a meghirdetett termékek körét a kme.hu honlapon közzéteszi.  
 
Védjegyjogosult minden termékcsoportra különálló, speciális tanúsítási követelményrendszert 
határozhat meg, amely a pályázati követelmények része. 
 

2.2. KMÉ arany fokozat pályázata 
A KMÉ arany fokozatú védjegy használatára csak azzal a termékkel lehet pályázni, amely a 
Nébih által koordinált Termékmustrán a legjobb termékek között szerepelt.  
 
A Termékmustra elvégzését a Nébih koordinálja. A Termékmustra a termék 
élelmiszerbiztonságára, -minőségére, kedveltségére vonatkozó független, komplex vizsgálat. 
 
A Termékmustra menete a KMÉ Arany Fokozat Védjegyszabályzat 3.2. pontjában elérhető. 
 
A Nébih értesíti a Védjegyjogosultat a Termékmustra eredményéről, és javaslatot tesz a 
meghívandók körére. A Védjegyjogosult értesíti a Termékmustrán kiváló helyezést elért 
termékek gyártóit, illetve forgalmazóit a pályázat benyújtásának lehetőségéről. 
 
A vállalkozások az értesítésben meghatározott időtartamon belül pályázhatnak. 
 
A pályázatot követően a KMÉ tanúsítási eljárás lefolytatására kerül sor. 
 
A Termékmustrák megrendezésére előreláthatólag félévente kerül sor. 

 
A termékcsoportok meghirdetésére a KMÉ-védjegy pályázhatósága tekintetében, valamint a 
Termékmustra termékkörére vonatkozó gyártói, forgalmazói javaslatokat, igényeket a 
Védjegyiroda folyamatosan fogadja az info@kme.hu e-mail címen. Az újabb Termékmustra 
megrendezése a beérkezett javaslatok figyelembevételével történik. 
 
 
 

mailto:info@kme.hu
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2.3. Pályázati feltételek 
A pályázati feltételek alapvetéseit a Védjegyszabályzatok tartalmazzák, amelyek letölthetőek a 
kme.hu weboldalról. 
 
2.3.1. Pályázatra jogosult vállalkozás 
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 

• Éltv. szerinti FELIR-azonosítóval rendelkezik a végzett tevékenységére vonatkozóan. 
 
Pályázhat 

• mezőgazdasági termelő, 

• kistermelő, 

• élelmiszer előállítást, feldolgozást végző kis-, közepes- és nagyvállalkozás, 

• élelmiszer kereskedelmi vállalkozás saját márkás termékkel. 
 
A pályázat benyújtásának részletei és a csatolandó dokumentumok a kme.hu oldalon 
elérhetőek. 
 
2.3.2. A KMÉ-védjegyek pályázatának folyamata, avagy így lehet pályázóból 

védjegyhasználó 
Azok a termelők, előállítók, feldolgozók, forgalmazók, akik megfelelnek a pályázati 
feltételeknek, és a meghatározott formában, hivatalosan jelentkeznek, pályázókká válnak. 
 
A KMÉ védjegyhasználati jog pályázat útján nyerhető el és termékre vonatkozik, azonban a 
termékeken túl a pályázónak és a terméket előállító létesítménynek is meg kell felelnie az előírt 
követelményeknek, melyet a tanúsítási folyamat során a Védjegyjogosult ellenőriz. 
 
A KMÉ esetében a termék rendelkezzen a megszokottnál kedvezőbb, olyan pontosan 
azonosítható és értelmezhető tulajdonsággal, amellyel kiemelkedik az azonos vagy hasonló 
termékek kínálatából. 
 
A KMÉ arany fokozat esetében az a termék, amely a Termékmustrán kiválóan szerepelt, a 
Védjegyjogosult értesítését követően pályázhat az KMÉ arany fokozatú védjegy használati jog 
megszerzésére, legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 90 napon belül.  
 
Amennyiben a pályázó a Termékmustra eredménye alapján pályázatot nyújt be, és sikeresen 
megfelel a tanúsítási eljáráson, a Védjegyjogosult döntése alapján a pályázó jogosulttá válhat 
a védjegy használatára. A vállalkozó az igénylést követően szerződést köt a Védjegyjogosulttal. 
A védjegyhasználati szerződés aláírását követően használóvá válik.  
 
A KMÉ arany fokozatú védjegy – a meghatározott feltételek mellett – együttesen is használható 
a KMÉ-vel, tekintettel arra, hogy a KMÉ arany fokozatára pályázó csak akkor kaphatja meg a 
védjegyhasználati jogot, amennyiben a KMÉ feltételeinek is megfelelt. Mindkét védjegy 
együttes használata opcionális, azaz nem kötelező, és az a vállalkozás saját döntése. 
 

2.4. Pályázat 
Pályázni kizárólag a Védjegyirodán keresztül lehetséges. 
 
A pályázható termékcsoportokat a Védjegyjogosult fokozatosan nyitja meg az egyes 
élelmiszeripari ágazatok termékcsoportjai számára, amelyet a kme.hu weboldalon tesz közzé. 
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2.4.1. Pályázati lap 
A pályázati lap a kme.hu weboldalról érhető el a termékcsoportok megnyitását megelőzően. 
 
A pályázati lapot az előírt mellékletekkel együtt megfelelően kitöltve a Védjegyjogosult 
számára a kme.hu-ról elérhető elektronikus felületen keresztül kell megküldeni. 
 

2.5. A KMÉ védjegyrendszer fellebbezési rendje 
A pályázó a Védjegyjogosult döntése ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
Védjegyjogosult nevére címzett, de a Védjegyirodához benyújtott fellebbezéssel élhet. 
 
A fellebbezésben a pályázónak fel kell sorolnia, és indokolnia kell a döntéssel kapcsolatos 
kifogásait. A fellebbezésről a Védjegyiroda tájékoztatja a bírálóbizottságot, amely dönthet 
korábbi álláspontjának megváltoztatásáról, illetve a fellebbezés elutasításáról. 
 
A Védjegyiroda – a bírálóbizottság döntése alapján készített javaslatával együtt – köteles 
továbbítani a teljes dokumentációt a Védjegyjogosult részére. A Védjegyjogosult dönt a 
fellebbezés jogossága tárgyában, melyről a Védjegyiroda elektronikus levél formájában vagy 
postai úton tájékoztatja a pályázót. 
 
Amennyiben a pályázó a fellebbezés tárgyában meghozott döntés ellen – kézhez vételtől 
számított 8 napon belül – további fellebbezéssel él, úgy a Védjegyjogosult összehívja a külső 
szakértőket magába foglaló fellebbviteli testületet, amely kivizsgálja a fellebbezés 
megalapozottságát. 
 
A Védjegyjogosult döntését a Védjegyiroda elektronikus úton továbbítja a pályázó részére. 
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3. A KMÉ-védjegyek használata 
 

3.1. A használat időtartama 
Amennyiben a pályázó a tanúsítási eljárást sikeresen teljesítette, a Védjegyjogosult és a 
pályázó védjegyhasználati szerződést köthet. 
 
A védjegyhasználati szerződés megkötésére a Védjegyjogosult által megküldött értesítés 
kézhezvételétől számított 90 napon belül kerül sor. 
 
A védjegy kizárólag érvényes használati szerződés birtokában, a szerződés megkötésétől 
számított 3 éves időtartam alatt használható. A védjegy használati jogának lejárta előtt 90 
nappal a pályázó írásban kérheti annak meghosszabbítását. A védjegy használata kizárólag 
megújító pályázat benyújtásával, eredményes tanúsítási eljárást követő használati szerződés 
megkötésével lehetséges. A megújító pályázat tanúsítási eljárása a védjegyhasználat korábbi 
ellenőrzési tapasztalatai alapján a bírálóbizottság javaslatára lehet egyszerűsített. 
 
A védjegyhasználat elnyeréséről, annak időtartamáról a Védjegyjogosult tájékoztatást adhat a 
médiának.  
 
Amennyiben a használó úgy dönt, hogy termékét a továbbiakban nem kívánja a védjeggyel 
ellátni, úgy e döntéséről értesítenie kell a Védjegyjogosultat. A védjegyhasználattal kapcsolatos 
kötelezettségek mindaddig fennállnak, amíg a használó és a Védjegyjogosult szerződéses 
viszonyban vannak. 
 

3.2. A használati jog megszűnése 
A védjegyhasználati jog megszűnik, ha 

• a szerződésben rögzített időtartam lejár, 

• a védjegyet elnyert szervezet bármely okból megszűnik, 

• a védjegy használatáról a védjegyet elnyert vállalkozás bármilyen okból lemond, 

• a használó a felszólítás ellenére sem gondoskodik a jelzett nem megfelelőség 
kijavításáról az előírt határidőn belül,  

• a használó a Tanúsítási szabályzatban vagy a védjegyhasználati szerződésben 
foglaltakat súlyosan megsérti. 

 
3.3. A használati jog felfüggesztése 

A használó kötelessége bármilyen – a tanúsított terméket érintő – meg nem felelést azonnal 
írásban bejelenteni a Védjegyjogosultnak. 
 
Amennyiben az ellenőrzések során (tervezett utóellenőrzés, eseti utóellenőrzés, önellenőrzés) 
meg nem felelés megállapítására kerül sor, és alapos a gyanú arra, hogy a használó olyan 
terméket gyárt, illetve kíván forgalomba hozni, amely nem felel meg a KMÉ 
követelményrendszerének, a bírálóbizottság javaslatára a Védjegyjogosult egy általa 
meghatározott időtartamra átmenetileg megtilthatja a használónak, hogy KMÉ-jelöléssel 
gyártsa vagy forgalmazza a terméket. 
 
A használó dönthet a védjegyhasználati szerződés megszüntetéséről, illetve vállalhatja a nem 
megfelelőség javítását. A használó ezen döntéséről a Védjegyjogosult döntésének 
kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatja a Védjegyjogosultat. 
 
Az intézkedések végrehajtásának használó által vállalt határideje nem lehet több mint a nem 
megfelelés felmerülését követő 90 nap. Az intézkedések végrehajtásáról és 
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eredményességéről a használó által beküldött dokumentumok alapján, szükség szerint 
helyszíni audit lefolytatását követően a bírálóbizottság javaslatára a Védjegyjogosult dönt. A 
helyszíni audit költségei a használót terhelik.  
 

3.4. A használati jog megsértése 
A védjegyet csak a védjegyhasználati szerződésben rögzített élelmiszeren lehet használni. A 
Védjegyjogosult a használó védjegyhasználatát rendszeresen ellenőrizheti. 
 
A védjegyhasználati jogot megsérti a vállalkozás, amennyiben 

• olyan termék kapcsán használja a tanúsító védjegyet, amely vonatkozásában nem 
rendelkezik érvényes használati szerződéssel,  

• nem a Tanúsítási szabályzatban meghatározott követelményeknek megfelelő 
minőségben hozza forgalomba a védjeggyel jelölt terméket, 

• a védjegy használati jogát elnyert termék összetételében, minőség jellemzőiben 
előzetes bejelentés és annak elfogadása nélkül változtatott, 

• megváltoztatja a védjegyhasználati jogot nyert termék előállítási helyét, 

• a Tanúsítási szabályzatban a használó számára előírt kötelezettségeknek nem tesz 
eleget,  

• a tanúsító védjegy használati jogot korlátozó, felfüggesztő döntése ellenére 
forgalomba hoz és forgalomban tart védjeggyel jelölt terméket,  

• a védjegyhasználati jogot elnyert termék csomagolásán a használati szerződésben 
meghatározott idő lejárta után a védjegyet feltüntetni.  

 
Jogosulatlan védjegyhasználat esetén a Védjegyjogosult a védjegyek és a földrajzi árujelzők 
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 27. §-ának rendelkezései szerint jár el.  
 

3.5. Jogosulatlan védjegyhasználat 
A használó köteles olyan szabályozásokat létrehozni és működtetni, amelyek biztosítják, hogy 
a nem megfelelő minőségű terméket véletlenül se hozhassák a védjegy logóval forgalomba. 
Ezen szabályozásnak ki kell térnie a nem megfelelő termék azonosítására, értékelésére, 
elkülönítésére és a további kezelésére vonatkozó intézkedésekre.  
 
A használó köteles tájékoztatni a Védjegyjogosultat, amennyiben tudomására jut a védjegy 
jogosulatlan használata. 
 
A Védjegyjogosult kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés fennállása alatt a 
védjegyoltalmat saját költségén fenntartja és a tudomására jutott jogosulatlan 
védjegyhasználat esetén fellép a jogosulatlan védjegyhasználat ellen. 
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4. A KMÉ védjegyhasználati jog elnyerésének és használatának költségei 
A Pályázati lap benyújtásával pályázó vállalja a Tanúsítási szabályzatban feltüntetett költségek, 
díjak megfizetését. 
 
Nevezési költség jelenleg nincsen, azaz a pályázó nevezési költség nélkül pályázhat a KMÉ-
védjegyekre. 
 
A KMÉ-védjegyekhez kapcsolódó főbb költségek a helyszíni tanúsítási audithoz és a 
védjegyhasználathoz kapcsolódnak. 
 

4.1. Tanúsítási eljárási díj 
A helyszíni tanúsítási eljárás díja a pályázót terhelik. A helyszíni tanúsítási eljárás díját a pályázó 
a tanúsítás lefolytatását megelőzően köteles megfizetni a Védjegyjogosult részére az általa 
megküldött számlaszámra. 
 
A helyszíni tanúsítási audit díja belföldön, kiszállásonként: 

• 80.000.- Forint + ÁFA  
 

Amennyiben a helyszíni tanúsítási auditot a pályázó saját hibájából szükséges újra lefolytatni, 
úgy a teljes díjat ismételten meg kell fizetnie. 
 

4.2. A védjegyhasználat díja 
A védjegyhasználati díjak termékenként évente: 

• KMÉ: 120.000.- Ft + ÁFA 

• KMÉ arany fokozat: 180.000.- Ft + ÁFA 
 
A védjegyhasználat díja szerződéskötéstől számítva, évente, egy összegben fizetendő. 
 
A védjegyhasználat a használat első évében díjmentes. 
A védjegyhasználati díj magában foglalja a tervezett utóellenőrzések díját. 
 
Több termék pályázata esetén a Védjegyjogosult döntése alapján a díjak mértéke változhat. 
 

4.3. Egyéb költségek 
A KMÉ-védjegyek használatát elnyert pályázó, azaz használó által végzett önellenőrzés 
költsége a használót terhelik, amelyet a Védjegyszabályzatok 5.1. pontjának megfelelően 
évente köteles lefolytatni. 
 
A használó köteles saját költségére évente legalább egyszer valamennyi kereskedelmi 
forgalomban lévő tanúsított terméke vonatkozásában mintavétellel és akkreditált 
laboratóriumi vizsgálattal igazolni a Tanúsítási szabályzatban foglalt élelmiszerbiztonsági és -
minőségi előírásoknak való megfelelést. 
 
A Védjegyszabályzatok 5.3. és 5.4 pontja szerinti tervezett és eseti utóellenőrzések költségei a 
használót terhelik meg nem felelés esetén. 
 
A használót terhelik továbbá az üzemváltásból adódóan felmerülő díjak (KMÉ esetében), 
ahogyan a védjegyhasználat megújításának díja, valamint a termékminták szállításának 
esetleges költsége is. 
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5. A KMÉ szervezetrendszere, a szervezetet alkotó szereplők feladatai, jogai és 
kötelezettségei 

A KMÉ-védjegyek esetében az alábbi szereplők közreműködnek. 
- Védjegyjogosult 
- Védjegyiroda 
- Független ellenőrző személy vagy szervezet, vagy ÉLBC Kft. 
- Termékmustrát koordináló szervezet 
- Bírálóbizottság 
- Fellebbviteli testület 

 
5.1. Védjegyjogosult 

A KMÉ-védjegyek a Védjegyjogosult tulajdonát képezik. 
 
A KMÉ-védjegyek jogosultja az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság. 
 
Védjegyjogosult különböző eszközökkel, kampányokkal, együttműködés előmozdításával 
ösztönözni kívánja a termelőket, előállítókat, feldolgozókat, a forgalmazókat a KMÉ-
védjegyrendszer használatára a fogyasztók körében történő népszerűsítéssel párhuzamosan. 
 
Védjegyjogosult jogai és kötelezettségei: 

- Jóváhagyja a Tanúsítási szabályzatot. 
- Dönt a védjegyhasználati jog megadásáról a helyszíni audit eredményeinek 

figyelembevételével a bírálóbizottság javaslata alapján. 
- Sikeres tanúsítási eljárást követően védjegyhasználati szerződést köt a pályázóval. 
- Nyilvánossá teszi az aktuális díjfizetési feltételeket, valamint a Tanúsítási szabályzatot. 
- A tanúsítási eljárás során észlelt súlyos nem megfelelőség vagy élelmiszerbiztonsági 

kockázat esetén tájékoztatja az illetékes hatóságot az észlelt szabálytalanság 
vonatkozásában. 

- Megbízást adhat akkreditált laboratórium számára a laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésére. 

- Amennyiben a védjegyhasználati jogot elnyert használó a termék bármilyen minőség 
jellemzőjének megváltoztatását tervezi, és a tervezett változtatás a korábban 
jóváhagyott termék tulajdonságaitól, minőségi jellemzőitől jelentős mértékben eltér, 
a védjegyhasználatot a Védjegyjogosult feltételhez kötheti a bírálóbizottság javaslata 
alapján. 

- Ellenőrizheti a védjegyhasználat három éves időszakán belül a Védjegyszabályzatok 
5. pontjában részletezettek alapján a tanúsított termékek követelményeknek való 
megfelelőségét. 

- Rendszeresen ellenőrzi a használó védjegyhasználatát az Arculati kódexben 
meghatározottak alapján. 

- Átmenetileg egy általa meghatározott időtartamra megtilthatja használónak, hogy 
KMÉ-jelöléssel gyártsa vagy forgalmazza a termékét, amennyiben alapos a gyanú arra, 
hogy a használó olyan terméket gyárt, illetve kíván forgalomba hozni, amely nem felel 
meg a KMÉ követelményrendszerének. 

- Jóváhagyja a kockázatértékelésen alapuló ellenőrzési tervet a bírálóbizottság 
javaslatára. 

- Tervezett és eseti utóellenőrzés keretében helyszíni ellenőrzést és mintavételt 
végezhet, vagy e feladattal megbízhat független ellenőrző szervezetet vagy személyt. 

- Joga van a védjegyhasználati jogot visszavonni, a védjegyhasználati szerződést 
felmondani. 
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- Fellép a jogosulatlan védjegyhasználattal szemben. Köteles mindent megtenni a 
jogosulatlan védjegyhasználat megszüntetésére, az ebből fakadó jogi és vagyoni 
jellegű következmények érvényesítésére. 

- Védjegyjogosult köteles haladéktalanul tájékoztatni használót minden olyan 
tudomására jutott tényről és körülményről, amely a szerződéses felek érdekeit 
sértheti, továbbá ezen esetekben hivatalosan fellépni. 

 
5.2. Védjegyiroda 

A Védjegyiroda a Védjegyjogosult szervezetén belül működő koordinációs szerv. 
 
A Védjegyiroda vezetéséért és működéséért az Irodavezető felel. Az Irodavezető munkáját a 
Védjegyiroda titkársága támogatja. 
 
A Védjegyiroda jogai és kötelezettségei: 

- Értesíti a Termékmustrán kiválóan szerepelt termékek felelős vállalkozásait. 
- Elvégzi a benyújtott pályázatok adminisztratív ellenőrzését. 
- Teljeskörűen koordinálja a tanúsítási eljárást. 
- A Védjegyiroda vezetője elvégzi a bírálóbizottság ülésein a bizottság titkári feladatait, 

és egyben ellátja a bírálóbizottsághoz kapcsolódó adminisztrációs és koordinációs 
feladatokat. 

- Szervezi és koordinálja a helyszíni auditokat, valamint a szervezett rendszeres és eseti 
utóellenőrzéseket. 

- Kezeli, megválaszolja és nyilvántartja az elektronikusan és postai úton beérkező 
gyártói, vásárlói megkereséseket. 

- Kezeli és frissíti a KMÉ-védjegyek hivatalos weboldalát, a kme.hu honlapot. 
- Továbbítja a bírálóbizottság felé a használók általi Védjegyiroda részére megküldött 

bejelentéseket, többek között a termék bármilyen minőség jellemzőjének tervezett 
megváltoztatásáról vagy a termék előállítási helyének megváltoztatásáról szóló 
tájékoztatókat. 

- Megküldi a bírálóbizottság részére a helyszíni tanúsító auditról készült összefoglaló 
jelentéseket. 

- Felszólíthatja a használót a nyilvántartott önellenőrzési vizsgálatok eredményének, 
illetve az ellenőrzés során az önellenőrzések eredményének bemutatására, valamint 
hozzáférést kérhet az esetleg szükségessé vált intézkedések dokumentációjához. 

- Elrendelheti a termék és/vagy a létesítmény soron kívüli vizsgálatát, ha a védjeggyel 
ellátott termék nem megfelelő minőségével kapcsolatos fogyasztói panasz merül fel, 
vagy a hatósági ellenőrzések nyomán a termékkel vagy az előállító létesítménnyel 
kapcsolatosan jogsértés válik a tanúsítási folyamat szereplői számára ismertté. 

- Javaslatot tehet a Védjegyjogosultnak a védjegy és a Tanúsítási szabályzat 
fejlesztésére. 

- Előkészíti a védjegyhasználati szerződés tervezeteket. 
 

5.3. Független ellenőrző személy vagy szervezet, vagy ÉLBC Kft. 
A tanúsítási eljárás során a helyszíni auditot a Védjegyjogosult által megbízott független 
ellenőrző személy vagy szervezet, vagy az ÉLBC Kft. végzi. 
 
Az ellenőrző személy vagy szervezet jogai és kötelezettségei: 

- Lefolytatja a helyszíni tanúsító auditot. 
- Elvégzi a tervezett és eseti utóellenőrzés céljából a helyszíni ellenőrzést, mintavételt. 
- A helyszíni tanúsító auditról jelentést készít, amelyet a Védjegyiroda számára továbbít. 
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5.4. Termékmustrát koordináló szervezet 
A Termékmustra a KMÉ arany fokozatú védjegy megszerzésének alapfeltétele. 
 
A Termékmustra a termék élelmiszerbiztonságára, -minőségére, kedveltségére vonatkozó 
független, komplex vizsgálat. A Termékmustra elvégzését a Nébih koordinálja. 
 
A Termékmustrát koordináló szervezet jogai és kötelezettségei: 

- Ún. „polcfelmérést” végez a széles vásárlói közönség számára elérhető termékek 
magyarországi kínálatának feltérképezéséről. 

- Meghatározza a vizsgálandó termékkör biztonsági, minőségi paramétereit. 
- Gondoskodik a mintavételről. 
- Nevezési lehetőséget adhat a regionális szinten elérhető termékek előállítói számára. 
- Gondoskodik a laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséről. 
- Minőségmustra rendezvényt szervez, amelyen elvégzik a termékek szakmai 

vizsgálatát, kedveltségre vonatkozó vizsgálatát, kiegészítve a tudatos vásárlói 
szempontokkal. 

- Összesíti az eredményeket. 
- Értékeli az eredményeket, és megállapítja a Termékmustrán részt vett termékek 

helyezését. 
- Értesíti a Védjegyjogosultat a Termékmustra eredményéről, és javaslatot tesz a 

meghívandók körére. 
 

5.5. Bírálóbizottság 
A pályázatok elbírálását az élelmiszeripar jeles képviselőiből, szakértőkből álló bírálóbizottság 
végzi. 
 
A bírálóbizottság 6 állandó tagból áll. Tagjait, köztük elnökét a Védjegyjogosult kéri fel 3 évre, 
és írásos kinevezéssel kinevezi. 
 
A bírálóbizottság munkájában az alábbi szervezetek képviselői vesznek részt. 

- Agrárminisztérium, Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkárság (AM) – 
1 delegált/ elnök 

- Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége (FÉSZ) – 1 delegált 
- Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) – 1 delegált 
- Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) – 1 delegált 
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – 2 delegált 

 
A bírálóbizottság a 6 állandó tag mellett 3 meghívott tagból áll. A meghívott tagok a bírálandó 
termékkörtől függően, élelmiszeripari szakterületenként változó tagok. A bírálóbizottság 
munkájában a Magyar Élelmiszerkönyv kapcsolódó szakbizottságának mindenkori elnöke (MÉ) 
meghívott tagként vesz részt. 
A meghívott tagokat a Védjegyjogosult kéri fel 3 évre, és írásos kinevezéssel kinevezi. 
 
A bírálóbizottság tagjai tevékenységükért külön illetményben nem részesülnek. A KMÉ 
bírálóbizottságában betöltött munkájukat társadalmi feladatként látják el. 
 
A bírálóbizottság munkáját a Védjegyiroda vezetője támogatja. A bírálóbizottság üléséről a 
Védjegyiroda vezetője jegyzőkönyvet készít. 
 
A bírálóbizottság a Védjegyjogosult javaslatára ülésezik. 
 



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER TANÚSÍTÓ VÉDJEGYRENDSZER 
TANÚSÍTÁSI SZABÁLYZAT 

 

17 
 

A bírálóbizottság 5 állandó tag és legalább 2 meghívott tag részvétele esetén határozatképes. 
A bizottság tagjai helyettesíthetőek, amennyiben azt a bizottság ülését megelőzően 3 
munkanappal jelzik, a helyettesítést végző delegált személy megjelölésével. 
 
A bírálóbizottság döntéseit nyílt szavazással hozza. 
 
Tartózkodás és esetleges szavazategyenlőség esetén az elnök dönt. 
 
A bírálóbizottság jogai és kötelezettségei: 

- Elvégzi a követelményeknek való megfelelés vizsgálatát a pályázott termékre 
vonatkozóan. 

- Javaslatot tesz a KMÉ védjegyhasználati jog megadásáról a Védjegyjogosult felé. 
- Javaslatot tehet a Védjegyjogosult felé egyszerűsített eljárás lefolytatásáról, illetve a 

pályázathoz csatolt dokumentáció alapján egyszerűsített helyszíni audit 
lefolytatásáról.  

- Javaslatot tesz Védjegyjogosult felé az utóellenőrzés céljából elkészített 
kockázatértékelésen alapuló ellenőrzési tervre. 

- amennyiben a védjegy használati jogot elnyert használó a termék bármilyen minőség 
jellemzőjének megváltoztatását tervezi, és a tervezett változtatás a korábban 
jóváhagyott termék tulajdonságaitól, minőségi jellemzőitől jelentős mértékben eltér, 
akkor megvizsgálja a használó bejelentését, és javaslatot tehet a Védjegyjogosult 
számára a követendő eljárásról,  

- Kisebb formai vagy a jogszabályi előírások betartása érdekében tett változtatás 
bejelentése esetén a bírálóbizottság elnöke egy személyben is javaslatot tehet a 
bejelentés tudomásul vételéről. 

- Javaslatot tehet Védjegyjogosultnak az eljárások, követelmények fejlesztésére, 
módosítására. 

 
5.6. Fellebbviteli testület 

 
A fellebbviteli testület feladata, hogy kivizsgálja a reklamációkat és panaszokat. 
  
A fellebbviteli testület 3 állandó tagból áll. A fellebbviteli testület mindhárom tag részvételével 
határozatképes. A bizottság tagjai nem helyettesíthetőek. Döntéseit nyílt szavazással hozza. A 
fellebbviteli testület munkáját a Védjegyiroda vezetője támogatja. 
 
A fellebbviteli testület tagjai nem azonosak a bírálóbizottság delegáltjaival. 
 
A fellebbviteli testület tagjai tevékenységükért külön illetményben nem részesülnek. A KMÉ 
fellebbviteli testületnél betöltött munkájukat társadalmi feladatként látják el. 
 
A fellebbviteli testület kizárólag akkor ülésezik, ha a pályázó a Tanúsítási szabályzat 2.5. pontja 
szerinti fellebbezési rendben foglalt jogorvoslati lehetőségeket kimerítette. 
 
Ebben az esetben a Védjegyjogosult megbízásából a Védjegyiroda vezetője összehívja a 
fellebbviteli testületet a fellebbezés jogosságának megítélése céljából. A fellebbviteli testület 
üléséről a Védjegyiroda vezetője jegyzőkönyvet készít. 
 
A fellebbviteli testület döntése ellen további jogorvoslati lehetőség nincs. 
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A fellebbviteli testület javaslatot tehet a Védjegyjogosultnak az eljárások, követelmények 
fejlesztésére, módosítására. 

6. A KMÉ-védjegyrendszerben résztevő szereplők kötelességei és kötelezettségei 
A Védjegyjogosult a KMÉ-védjegyrendszer működtetésére létrehozza a Védjegyirodát, 
amelyben biztosítja a megfelelő és szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 
 
A Tanúsítási szabályzat betartásával, annak folyamatos fejlesztésével garantálja a KMÉ-
védjegyrendszer kiváló működését. 

 
A védjegyhasználati jogot elnyert vállalkozások a védjegyhasználati szerződés aláírásával 
vállalják a KMÉ-védjegy használatával kapcsolatos előírások betartását. 
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II. TANÚSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

7. Általános tanúsítási követelmények 
Jelen előírást kell alkalmazni a Kiváló Minőségű Élelmiszer és a Kiváló Minőségű Élelmiszer 
arany fokozat tanúsítására és a védjegy használati jog elnyerésére benyújtott élelmiszer 
termékek pályázati elbírálása során.  
 

7.1. A pályázóval szemben támasztott minőségügyi követelmények 
A pályázónak rendelkeznie kell FELIR-azonosító számmal; az élelmiszer-vállalkozói 
tevékenységével kapcsolatban a jogszabályokban előírt valamennyi hatósági engedéllyel, 
illetve nyilvántartásba vételi igazolással vagy egyéb igazolással, mely(ek) másolatát a Pályázati 
laphoz mellékelni kell. 
 
Amennyiben nem a termék előállítója pályázik a védjegyhasználat elnyerésére, abban az 
esetben a gyártói beleegyező nyilatkozatot is mellékelni kell a Pályázati laphoz.  
 
A pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy a termék előállítása során olyan minőségirányítást 
működtessen, amellyel kapcsolatban igazolható, hogy 

• a vállalkozás vezetősége elkötelezett a kiváló minőségű termék előállítására; 

• a kiváló minőségi fokozat eléréséhez szükséges forrásokat biztosítják; 

• az alkalmazott technológiai folyamatok lehetővé teszik a kiváló minőségű termék 
rendszeres előállítását; 

• az alkalmazott mérő, ellenőrző és azonosító módszerek alkalmasak a kiváló minőségű 
termék vizsgálatára, egyéb termékektől történő különválasztására és kezelésére; 

• az előállítás, kezelés, tárolás minden fázisában gondoskodnak a jó gyártási és higiéniai 
gyakorlat alkalmazásáról; 

• rendszeresen gondoskodnak a minőséggel és biztonsággal összefüggő önellenőrzés 
működésének, alkalmasságának felülvizsgálatáról (beleértve a nyomonkövethetőségi 
és termékvisszahívási tevékenységeket is); 

• biztosítják a kiváló minőségű terméket előállító dolgozók szükséges szakmai 
felkészítését, képzését, továbbképzését; 

• előre meghatározott termék visszahívási programmal rendelkeznek annak érdekében, 
hogy ha a védjeggyel ellátott termék bármely okból nem felel meg a termékkel 
szemben támasztott követelményeknek, a forgalomból kivonható, visszahívható 
legyen. 

 
A védjegyhasználati jog elnyerése esetén a KMÉ-követelményeket nem teljesítő, de egyéb 
szempontból forgalmazásra alkalmas termék tételek esetén megfelelő műszaki feltételek 
biztosításával gondoskodni kell arról, hogy az élelmiszer csomagolásán ne jelenjen meg a KMÉ-
logó.  
 

7.2. A termékkel szemben támasztott követelmények 
 
7.2.1. A termék eredete, előállításának jogszerűsége 
A pályázónak a pályázatra benyújtott termékre vonatkozóan rendelkeznie kell 
gyártmánylappal/terméklappal, valamint nem hazai előállítású termék esetében a gyártó által 
kiállított specifikációval, melyek másolatát a Pályázati laphoz mellékelni kell. A termék pontos 
összetételére vonatkozó mennyiségi adatokat a pályázó nem köteles megadni, de a termék 
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jellegét, minőségét alapvetően meghatározó főbb alapanyagok arányát a dokumentációnak 
tartalmaznia kell. 
 
A termék előállítása/forgalmazása nem sértheti harmadik fél törvényesen védett jogait. Nem 
nyújtható be pályázat olyan termékre, amelynek előállításával kapcsolatban bírósági-, vagy a 
Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsi eljárás van folyamatban.  
 
Nem nyújtható be pályázat olyan termékre, amelynek előállításával/forgalmazásával 
kapcsolatban minőségi vagy biztonsági hiba miatt a tárgyévben és az azt megelőző két naptári 
évben hatósági döntés született.  
 
Az olyan élelmiszer esetében, amelynek sajátos összetétele, eredete, az alkalmazott kezelési, 
feldolgozási eljárás miatt egyéb jogszabályi, tanúsítási feltételnek is meg kell felelnie, a 
Pályázati laphoz csatolni kell az erre vonatkozó igazolások másolatait (pl. ökológiai 
gazdálkodásból származó, földrajzi árujelzővel rendelkező termék, védjegyes termékek). 
 
7.2.2. A termék minőségével szemben támasztott általános követelmények 
A pályázó termék minőségének ki kell elégítenie az alábbiakban meghatározott feltételeket. 
 
Megfelelés az előírt minőségi követelményeknek 
A termék minőségi jellemzőinek (beleértve a csomagolást, jelölést, összetételt, előírt 
élelmiszerbiztonsági paramétereket) meg kell felelnie a jogszabályi és a 
gyártmánylapon/specifikációban előírt követelményeknek. A követelményeknek való 
megfelelést a KMÉ-re pályázónak, a vizsgálatokra akkreditált laboratórium által kiadott, három 
hónapnál nem régebbi vizsgálati eredmény Pályázati laphoz történő mellékelésével kell 
igazolnia. A vizsgálatoknak ki kell terjedniük különösen a termék összetételével kapcsolatos 
élelmiszerbiztonsági és minőségi jellemzőkre (mint például az előírt határértékkel rendelkező 
tartósítószer-, színezék-, egyéb adalékanyag tartalom, tápérték illetve deklarált összetételi 
jellemzők, mikrobiológiai tulajdonságok), a kiválóként megjelölt minőség tulajdonságok 
ellenőrzésére. 
 
Kiváló minőség tulajdonság 
A KMÉ-re pályázó terméknek rendelkeznie kell legalább egy olyan a megszokottnál kedvezőbb, 
olyan pontosan azonosítható és értelmezhető tulajdonsággal, amellyel kiemelkedik az azonos 
vagy hasonló termékek kínálatából. 
 
A kiváló minőség tulajdonságot a pályázónak a Pályázati lapon részletesen be kell mutatnia. A 
kiválóság leírásaként nem elegendő általános, egyértelműen nem azonosítható leírás (pl. a 
jelenleg forgalomban lévő legjobb termék). Előnyös a kiváló tulajdonság konkrét adatokkal, 
tesztekkel, korábbi versenyeken szerzett elismerésekkel történő alátámasztása.  
 
A termék egyedi, kiváló jellege adódhat: 

• a termék sajátos jellemzőiből, beleértve a kedvező táplálkozásbiológiai és élvezeti 
értéket, vagy 

• sajátos gazdálkodási vagy termelési módszerekből, vagy 

• újszerű, innovatív feldolgozási technológiából, vagy 

• abból, hogy a végtermék minősége felülmúlja a termékre vonatkozó általános 
kereskedelmi előírások szerinti megkövetelt minőséget a köz-, állat-, 
növényegészségügy-, állatjólét vagy környezetvédelem tekintetében. 
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Példák a kiválóságot megalapozó termék tulajdonságokra:  

• szokásosnál nagyobb termékbiztonság, hosszabb minőségmegőrzési időtartam, 

• csak természetes eredetű összetevők használata, 

• nagyobb használati érték (visszazárható fogyasztói csomagolás, egyadagos vagy tálaló 
csomagolás, hazaszállítást megkönnyítő csomagolás stb.), 

• a kötelező előírásoknál több fogyasztói információ biztosítása (piktogramok, 
javaslatok, önkéntes összetételi információk, stb.), 

• szokásosnál értékesebb, vagy igazoltan válogatott alapanyag felhasználása, 

• a termék tulajdonságok szempontjából kedvezőbb technológiai eljárás, 

• környezetbarát, ehető csomagolás. 
 
A KMÉ arany fokozat esetén a kiváló tulajdonságot külön nem kell indokolni, a Termékmustrán 
történő kiváló szereplés a feltétele a pályázatnak. 
 
7.2.3. A termék minőségével szemben támasztott részletes követelmények 
A pályázó termék minőségi jellemzőinek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a védjegy 
meghirdetett céljait szolgálja.  
 
Csomagolás 
A csomagolásnak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.  
 
Jelölés 
A jelölésnek ki kell elégítenie a vonatkozó jogszabályi követelményeket. A grafikai 
megjelenésnek összhangban kell lennie a termékkel, nem utalhat olyan tulajdonságra, amellyel 
a termék nem rendelkezik. Kerülni kell az adott termékkel összefüggésbe nem hozható, más 
termékek megjelenítését a jelölésben. A grafikának esztétikusnak, a termékkel 
harmonizálónak kell lennie. A fogyasztói tájékoztatás egyértelmű, informatív legyen. A jelölés 
változó adatait (minőségmegőrzési időtartam, termékazonosító kód) jól olvashatóan kell 
feltüntetni. A jelölések és feliratok szövegezése elégítse ki a magyar nyelv nyelvhelyességi 
szabályait. 
 
A tanúsítás szempontjából kifejezetten előnyös a fogyasztók jobb, vagy gyorsabb 
tájékoztatását, a termék felhasználhatóságát segítő kiegészítő információk, piktogramok 
alkalmazása. 
 
A Pályázati laphoz csatolni kell a jogszabályok által előírt kötelező jelölési elemeket tartalmazó 
csomagolást vagy a grafikai tervet. 
 
A bírálóbizottság a jelölés elbírálásához a pályázó által benyújtott termék mintát, esetleg a 
dokumentációban megadott grafikai tervet veszi figyelembe.  
 
A jogszabályoknak nem megfelelő jelölés észlelése esetén a bírálóbizottság felhívja a pályázó 
figyelmét a javító intézkedés megtételére. A jelölés nem megfelelősége esetén – a javító 
intézkedés meghozataláig – a pályázó nem nyerheti el a védjegyhasználati jogot. 
 
7.2.4. A termékellenőrzés során figyelembe vett szempontok 
 
A termék megjelenése, dizájn 
A kiváló minőségű élelmiszer termékkel szemben elvárt, hogy esztétikus, igényes, ízléses 
megjelenésű, a kiemelkedő színvonalat méltón sugalló csomagolásban kerüljön forgalomba. 
Kerülni kell a vásárlók által közönségesnek ítélhető esztétikai elemek, a termék jellegétől 
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idegen színvilág alkalmazását. Nem sugallhatja az alkalmazott megjelenés a vásárlók számára, 
hogy a termék olyan tulajdonsággal is rendelkezik, amivel az valójában nem bír. Az alkalmazott 
dizájn nem sértheti harmadik fél szerzői jogait, nem keltheti azt a benyomást, hogy a termék 
egy másik vállalkozás termék családjának tagja lehet.  
Fontos szempont, hogy az egyedi és a kínáló csomagolások egymással és a termék jellegével 
harmonizáljanak. 
 
Csomagolás, termékvédelem  
A jogszabályi követelményeknek megfelelő, a környezetet a lehető legkisebb mértékben 
terhelő csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a terméket a felhasználásig 
megvédje a külső szennyeződéstől, minőségromlástól.  
Kiemelkedő jelentősége van a csomagolás élelmiszerbiztonsági alkalmasságának. A csomagoló 
anyag nem lehet az indokoltnál lényegesen nagyobb, a fogyasztókat a termék mennyiségére 
vonatkozóan megtévesztő méretű.  
 
Nem fogadható el a könnyen sérülő, szóródó, átnedvesedő, zsírosodó csomagolás még abban 
az esetben sem, ha egyébként a jogszabályi követelményeket még kielégíti. Kerülni kell a 
korszerűtlen, elavult, a fogyasztói felhasználás szempontjából kedvezőtlen csomagolási 
technológiák alkalmazását. Nem támogatott az olyan csomagoló anyag és eszköz használata, 
amely nem teszi lehetővé a jelölés elvárható színvonalon történő feltüntetését.  
 
A csomagolás értékelése során a bírálóbizottság kiemelten vizsgálja, hogy a lehetséges 
megoldások közül a környezetkímélőbb, megfelelően fogyasztóbarát megoldásokat 
alkalmazta-e a pályázó. Ahol ez indokolt és lehetséges, előnyös a fogyasztható csomagolás, a 
többadagos egységeknél a visszazárhatóság, az újrahasznosíthatóság, a szállítást, kezelést 
könnyítő műszaki megoldások, a természetes alapú csomagolóanyagok használata.  
 
Az ömlesztett termék csak olyan gyűjtő csomagolásban hozható forgalomba, amely alkalmas a 
termékbiztonság és -minőség védelmére, biztosítja a megfelelő azonosítást a termék 
fogyasztó/végső felhasználó részére történő átadásig és alkalmas a védjegy jól látható 
megjelenítésére.  
 
Fogyasztóbarát eljárások, összetétel, tápérték 
A kiváló minőségű élelmiszerrel szemben elvárt, hogy a termék jellegének kialakítása során 
olyan eljárásokat alkalmazzanak, amelyek a felhasznált összetevők kedvező, az egészséges 
táplálkozási célokat javító anyagait minél nagyobb mértékben megőrzi. Az eljárások közül 
előnyt élveznek a vegyszerek felhasználásától tartózkodó, biológiai, fizikai módszerek, 
természetes eredetű anyagok és eljárások, illetve azok, amelyek a kiindulási anyagok 
kedvezőtlen élettani tulajdonságait olyan módon változtatják meg, hogy annak 
eredményeként a felhasználásra késztermék a fogyasztó egészségét nem befolyásolja 
kedvezőtlen módon.   
 
A termék összetételének a jogszabályokban és más speciális előírásokban meghatározott 
feltételek kielégítésén túl olyannak kell lennie, amely nem tartalmaz az indokoltnál több olyan 
összetevőt (pl. adalékanyagot, a termék jellegét meghatározó értékes alapanyagot helyettesítő 
gyengébb komponenst, pótanyagot), ami nem a termék minőségi tulajdonságait javítja.  
 
A termék lényeges minőség jellemzőire – amennyiben ez értelmezhető – határértéket kell 
megállapítani és azt a pályázati dokumentációban meg kell adni. Ugyancsak tűréshatárokat kell 
megadni a mérhető érzékszervi tulajdonságok elbírálásához (pl. alak-, méret-, színhibás 
darabok megtűrhető aránya, termék jellegétől idegen részek aránya).  
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A bírálóbizottság a minőségjellemzők elbírálásához a gyártmánylapon és egyéb 
dokumentumokban, a termék jelölésében megadott adatokat, valamint a KMÉ-re pályázó 
terméknél a Pályázati laphoz csatolt akkreditált laboratóriumi vizsgálati eredményeket veszi 
figyelembe.  
 
Az értékelés során kifejezetten előnyt élveznek az olyan összetétellel rendelkező termékek, 
amelyekben az átlagosnál nagyobb a magasabb értékű alapanyagok aránya, illetve amelyekben 
az alkalmazott eljárások eredményeként a szokásosnál kedvezőbb, a tudatos, egészséges 
táplálkozási szokásokat támogató tápérték összetételi arányt valósítottak meg. 
 
Amennyiben a termék megnevezéséből ez nem következik egyértelműen, kifejezetten 
hátrányt jelent az olyan összetevők használata, melyek adagolása abból a célból történik, hogy 
elfedje a gyenge minőségű, vagy az értékes alapanyagokat helyettesítő anyagok használatát, a 
fogyasztóban azt a benyomást keltve, hogy a termék magasabb minőségi értéket képviselő 
alapanyagokból készült, miközben ez a feltétel nem teljesül. 
 
Érzékszervi tulajdonságok 
A védjegyhasználati jogra pályázó terméktől elvárt, hogy érzékszervi tulajdonságai az 
átlagosnál lényegesen kedvezőbbek legyenek.  
 
Kiváló minőségű élelmiszer nem lehet gyártási hibás, a termék jellegétől eltérő módon 
megjelenő, jellegtelen, üres, természetellenes illatú és ízű, a fogyasztási céltól kedvezőtlen 
módon eltérő állományú. 
 
Kedvező megítélést jelentenek a hagyományosnak, helyi termelői szokásoknak megfelelő 
érzékszervi tulajdonságokkal rendelkező termékek, az átlagos tömegtermékektől eltérő, 
különleges íz világot megvalósító készítmények. 
 

7.3. A termék megfelelőség ellenőrzés lefolytatása 
A tanúsítási ellenőrzés lefolytatásához a pályázónak be kell nyújtania a Pályázati lapot a 
szükséges mellékletekkel, majd a tanúsítási eljárási díj megfizetése után KMÉ esetén a 
termékellenőrzés elvégzéséhez elegendő mennyiségű, a forgalomba hozatalra szánt termékkel 
mindenben megegyező minőségű termékmintát is be kell nyújtani. 
 
7.3.1. Termékellenőrzés és dokumentáció ellenőrzés 
A KMÉ esetén a termékellenőrzéshez szükséges minta minimális mennyisége a termék 
jellegének megfelelően, a 9 fős bírálóbizottság által vizsgálható mennyiség.  A felhasználás 
előtt előkészítést igénylő termékekből a szükséges mintamennyiség a fogyasztásra kész 
állapotra vonatkozik. 
 
Jellemzően annyi minta biztosítása szükséges, hogy a bírálóbizottság zárt, bontatlan 
csomagolásban megtekinthesse a pályázó termékét és annak jelölését, megvizsgálhassa a 
csomagolás alkalmasságát, továbbá a bírálók mindegyike külön-külön egyidejűleg 
elvégezhesse az érzékszervi bírálatot. Bontatlan egység elkülönítése szükséges esetleges 
ellenőrző laboratóriumi vizsgálat elvégzésére; a jelölés ellenőrzésére, továbbá a tanúsító 
részére történő bemutatás céljára, illetve a tanúsítási folyamat lezárásáig az esetlegesen 
felmerülő vitás kérdések tisztázására, amennyiben azt a termék jellege, minőségmegőrzési 
ideje lehetővé teszi. 
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A bírálóbizottság vizsgálja: 

• az előírt dokumentumok szakszerű tartalmát, 

• a termék eredetét, előállításának jogszerűségét, 

• a benyújtott laboratóriumi vizsgálati eredmények szakmai tartalmát, 

• a kiválóságot megalapozó, illetve fogyasztói értéket növelő tulajdonságokat, 

• a termék benyújtott mintáját. 
 
A bírálóbizottság a fenti adatokból nyert információk felhasználásával, az alábbi tulajdonság 
csoportok vizsgálatával értékelést végez: 

• vizsgálja a komplex külső megjelenését, 

• a kiváló tulajdonságot, 

• a csomagolást, termékvédelmet, 

• az alkalmazott technológiai eljárásokat, összetételt, tápértéket és, 

• az érzékszervi tulajdonságokat. 
 
Ha a bírálóbizottság a termékellenőrzés és a dokumentumok átvizsgálása után, alkalmasnak 
tartja a pályázó terméket a védjegy elnyerésére, akkor javaslatot tesz a Védjegyjogosult 
számára a helyszíni audit lefolytatására. A bírálóbizottság javaslatot tehet egyszerűsített audit 
lefolytatására: 

• a termék típusa és/vagy 

• amennyiben a pályázó a termék előállítására is kiterjedő, érvényes tanúsítvánnyal 
ellátott minőségirányítási, élelmiszerbiztonsági rendszerrel rendelkezik, és a pályázó 
megküldte a tanúsítvány, az utolsó felülvizsgálati jegyzőkönyv, valamint a tárgyév és 
az azt megelőző két naptári év nem megfelelőségi jelentéseinek másolatát. 

 
Ha a bírálóbizottság a termékellenőrzés és a dokumentumok átvizsgálása után nem tartja 
alkalmasnak a pályázó terméket a védjegyhasználati jog elnyerésére, akkor az elutasító 
javaslatát megküldi a Védjegytulajdonos számára. 
 
7.3.2. Helyszíni audit 
A helyszíni audit célja annak megállapítása, hogy a pályázó rendelkezik-e a termék 
előállításának élelmiszerbiztonsági, minőségbiztosítási, higiéniai feltételeivel, amelyek a vállalt 
minőségi szint folyamatos tartását biztosítják. 
 
Az auditor a pályázott termék előállításának telephelyén nyitóértekezlet keretében ismerteti a 
látogatás célját és a felülvizsgálatba bevonni kívánt területeket. Ezt követően kerül sor az audit 
végrehajtására. 
 
A helyszíni audit során az auditor a pályázott termékkel kapcsolatban vizsgálja: 

• a termelés minőségügyi, élelmiszerbiztonsági jogszabályoknak való megfelelését 

• a termeléssel, termesztéssel kapcsolatos technológiai feltételeket, adottságokat, 
szabályozásokat 

• a pályázott termék előállításával kapcsolatban a használt anyagok, termékek 
átvételének, raktározásának, kiszállításának minőségügyi, higiéniai, 
élelmiszerbiztonsági feltételeit 

• idegenanyag termékbe történő bekerülésének megakadályozását, illetve 
kiválasztásának megvalósítását 

• a nyomonkövethetőség biztosítását a beszerzésre kerülő anyagok, a termesztett vagy 
feldolgozásra kerülő termékek és a kibocsátásra kerülő késztermékek vonatkozásában 

• a forgalomból kivonási és termékvisszahívási, válságkezelési terv meglétét és 
alkalmasságát 



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER TANÚSÍTÓ VÉDJEGYRENDSZER 
TANÚSÍTÁSI SZABÁLYZAT 

 

25 
 

• a minőségellenőrzés, a higiéniai felügyelet, a rendszeres termékvizsgálat 
megvalósításának módját 

• a fentiekkel összefüggő dokumentációk, feljegyzések meglétét és alkalmasságát. 
 
A helyszíni audit során – adott esetben – utólagos termék ellenőrzés is történhet, mintavétel 
után a vizsgálandó paramétereket a bírálóbizottság állapítja meg. 
 
Az auditor a helyszíni ellenőrzésről audit jegyzőkönyvet készít, melyben rögzítenie kell minden, 
a tanúsítási eljárás szempontjából lényeges körülményt és meg nem felelést. Az auditor a meg 
nem felelésekről külön jelentést vesz fel. 
 
7.3.3. A bírálóbizottság javaslata 
Az auditor az auditjelentést és annak mellékleteit, valamint adott esetben az utólagos 
termékellenőrzés eredményeit is a Védjegyiroda részére adja át, aki továbbítja a 
bírálóbizottság részére. A bírálóbizottság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt arról, 
hogyan folytatódhat a tanúsítási eljárás. 
 
A bírálóbizottság a helyszíni audit során keletkezett dokumentumokat is felhasználva elvégzi a 
termék ellenőrzését, és elvégzi a termék jelölésellenőrzését; szükség esetén a meg nem 
felelésekről jelentést készít. 
 

7.4. Döntés a védjegyhasználati jog megadásáról 
A Védjegyjogosult a bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve dönt a védjegyhasználati jog 
megadásáról. 

8. Speciális tanúsítási követelmények 
A KMÉ esetén a pályázható termékek köre előre meghatározott, de folyamatosan bővül. 
 
A pályázható termékcsoportokat a Védjegyjogosult fokozatosan nyitja meg az egyes 
élelmiszeripari ágazatok termékcsoportjai számára, amelyet a kme.hu weboldalon tesz közzé. 
 
A pályázható termékcsoportok köre és a termékekre vonatkozó Speciális tanúsítási 
követelmények a kme.hu oldalról tölthetőek majd le. 
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III. KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK 
 

9. Dokumentumjegyzék, mellékletek 
 
Az alábbiakban felsorolt anyagok a KMÉ-védjegyrendszerhez kapcsolódó dokumentumok 
jegyzéke, amelyek letölthető formában elérhetőek a kme.hu weboldalon. 
 

• KMÉ Alap Fokozat Tanúsító Védjegy Szabályzat 

• KMÉ Arany Fokozat Tanúsító Védjegy Szabályzat 

• Tanúsítási szabályzat 

• Arculati kódex 
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10. Változáskövetés 
 
A Tanúsítási Szabályzat 2019. szeptemberében került kiadásra, amely módosításait az alábbi 
táblázat tartalmazza. 
 

Kiadás száma Kiadás napja Módosítás, módosított pont(ok) megnevezése 

1. kiadás 2019. szeptember 9. Tanúsítási szabályzat kiadása 

2. kiadás 2020. június 30. 
5.5. Bírálóbizottság, a bizottság létszámának 
bővítése 

3. kiadás 2021. július 15. 2.4.1. elektronikus pályázatbenyújtás 
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11. Elérhetőségek 
 
Kiváló Minőségű Élelmiszer tanúsító védjegyrendszer 
Web: kme.hu 
 
Védjegyiroda 
Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.  
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24. 
Levelezési cím: 1751 Budapest, Pf. 12. 
E-mail: info@kme.hu; vedjegy@elbc.hu 
Web: kme.hu; elbc.hu 
 
 
Termékmustra 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24. 
Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 30. 
E-mail: termekmustra@nebih.gov.hu 
Web: portal.nebih.gov.hu 
 

http://kme.hu/
mailto:info@kme.hu
mailto:vedjegy@elbc.hu
http://kme.hu/
https://elbc.hu/
mailto:termekmustra@nebih.gov.hu
http://portal.nebih.gov.hu/

