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Kiváló Minőségű Élelmiszer
Pályázóból védjegyhasználó

A KMÉ-védjegy pályázat útján érhető el.

A KMÉ arany fokozat igénylés útján érhető el.

Bárki pályázhat, aki élelmiszert állít elő, vagy
saját márkás terméket forgalmaz, és rendelkezik FELIR azonosítóval.

Kizárólag az nyújthat be pályázatot, ak it a Termék
mustra eredménye alapján a Védjegyjogosult erre
meghívott.

A pályázat benyújtásának menete

Termékmustra

A pályázatot a palyazat.kme.hu oldalon elektronikusan tudja benyújtani. A pályázathoz termékmintát is be kell küldenie a Védjegyirodával
egyeztetett időpontban. A pályázatok elbírálását, valamint a termékminta vizsgálatát és értékelését az élelmiszeripar jeles képviselőiből,
szakértőkből álló bíráló bizottság végzi.

A Termékmustra egy komplex vizsgálatsorozat, amit a Nébih koordinál. Laboratóriumi vizsgálatokból, érzékszervi és csomagolástesztből épül fel, és az
a célja, hogy megtalálja a piaci kínálat legkiválóbb termékeit. A Nébih az eredményről tájékoztatja a Védjegyjogosultat, aki a Termékmustra legjobbjait értesíti
arról, hogy igényelhetik a KMÉ-védjegy arany fokozatát.

Igénylés

Audit

A helyszíni üzemellenőrzésen a pályázott termékkel kapcsolatban
vizsgáljuk a minőségügyi, élelmiszerbiztonsági, -higiéniai előírások
érvényesülését, a termékelőállítás teljes folyamatát, az önellenőrzési
és a nyomonkövetési rendszert, valamint a dokumentációkat.

Döntés a védjegyhasználati jogról

A Védjegyjogosult dönt a bíráló bizottság javaslata alapján. Pozitív
döntés esetén megköthető a védjegyhasználati szerződés.

A KMÉ arany fokozatú védjegy igénylés útján érhető el. A sikeres igényléshez, a
Termékmustrán elért kiváló eredményen kívül meg kell felelni a KMÉ-védjegyrendszer által előírt kiválósági kritériumoknak, amelyek Speciális tanúsítási követelmények néven letölthetők a kme.hu oldalról.

Pályázat benyújtása

Ha Ön a Termékmustrán elért kiváló eredménye alapján a Védjegyjogosulttól tájékoztatást kap arról, hogy igényelheti a védjegy arany fokozatát, pályázatot nyújthat be. A pályázatot a palyazat.kme.hu oldalon elektronikusan tudja benyújtani. Ha az adott termékkel kapcsolatban még nem rendelkezik az KMÉ-védjegy
használati jogával, a 2. és 3. pontban foglalt lépéseken kell keresztülmennie.
Ha a pályázott terméken már feltüntetheti a KMÉ-védjegyet,
egyszerűsített eljárásban, helyszíni üzemaudit nélkül kaphatja meg az arany fokozat használati jogát.

Részletes információk,
költségek és elérhetőségek: kme.hu

vedjegy@elbc.hu
termekmustra@nebih.gov.hu

Döntés a védjegyhasználati jogról

A pályázatok értékelését követően, a Védjegyjogosult dönt a bíráló bizottság javaslata alapján. Pozitív döntés esetén megköthető a védjegyhasználati szerződés.

