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1. ELŐZMÉNY
A MAGYAR TERMÉK Nonprofit Kft. 2006-ban alakult azzal a céllal, hogy eredettanúsító
védjegyével segítse a hazai áruk könnyű és egyértelmű azonosíthatóságát, növelje a magyar
termékek iránti keresletet. Sikerét jól jelzi, hogy mára több mint 170 cég mintegy 4000 terméke
és szolgáltatása viseli a Magyar Termék védjegyek valamelyikét. A Magyar Termék
védjegyrendszerben független szakértői vizsgálat tanúsítja a termék eredetét és
megbízhatóságát.
A Budapesti Gazdasági Egyetem Marketing Intézetének 2017-es kutatása szerint az áruk
eredetét megnéző megkérdezettek 94 százaléka ismeri a Magyar Termék védjegyeket, 88
százalékuk pedig már vásárolt is ilyen jelölésű terméket. A védjegy üzenete - magyar és
ellenőrzött - eljut a fogyasztókhoz, hiszen a származási helyet megnéző megkérdezettek 71
százaléka a Magyar Termék védjegyes árut megbízhatóbb eredetűnek tartja a többi terméknél.
Tekintettel a Magyar Termék védjegy elért sikerére a MAGYAR TERMÉK Nonprofit Kft. egy
olyan minősítő rendszer kidolgozását tűzte ki célul, amely egy adott termék eredetének és
megbízhatóságának tanúsításán túl, annak kiemelkedő tulajdonságát vagy tulajdonságait is
értékeli.
A Kiváló termék védjegy jelen tanúsítási szabályzata csak a Magyar Termék Nonprofit Kft.
Tanúsítási szabályzatával együtt érvényes. Jelen szabályzat csak a Kiváló Termék védjegyre
vonatkozó speciális szabályokat és eljárási rendet rögzíti. Jelen szabályzatban nem
részletezett kérdésekben a Tanúsítási szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.

2. CÉL
A „Kiváló termék” védjegy használati jog kiadásának célja, azon termékek megkülönböztetése,
amelyek megfelelnek a Magyar Termék, Hazai Termék, vagy Hazai Feldolgozású Termék
védjegyek követelményeinek, és amelyek pontosan azonosítható és értelmezhető minőségi
tulajdonságaival kiemelkednek az azonos vagy hasonló termékek kínálatából.

3. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
A Kiváló Termék védjegyre az a pályázó pályázhat, aki:
A. teljes mértékben megfelel az Európai Uniós és magyar jogszabályi előírásoknak, és
B. terméke (beleértve az összetételt, a címkézést, a csomagolást, a vonatkozó
termékbiztonsági előírásokat, stb.) teljesíti az Európai Uniós és magyar jogszabályi
előírásokat, és
C. terméke teljesíti a Magyar Termék, Hazai Termék, vagy Hazai Feldolgozású Termék
védjegyre vonatkozó, a Magyar Termék Kft. által kidolgozott tanúsítási rendszer
szabályzataiban meghatározott feltételeket, és
D. terméke legalább két igazolható minőségi jellemzőben, a fogyasztó számára olyan
hasznos tulajdonsággal bír, mely jelentősen eltér a piaci átlagtól, valamint
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E. a pályázó és a termék teljesíti a Részletes követelmények pontban (4. pont)
meghatározott feltételeket.
A részletes követelmények vizsgálatára akkor kerülhet sor (E. pont), ha a pályázott termék
esetében minden zsűritag, minden kérdést (A-B-C-D. pontok) igennel értékel vagy
tartózkodik a szavazástól.

4. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
4.1. PÁLYÁZÓVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK
1. A pályázó által alkalmazott technológia alkalmas a kiváló minőségű termék folyamatos
előállítására.
2. A termék minőségével és biztonságával kapcsolatban, a pályázó által működtetett
irányítási rendszer kiemelt figyelmet szentel a vevői megelégedettség mérésére,
elemzésére, az esetleges termékvisszahívás gördülékennyé tételére, a folyamatos
termékfejlesztésre.
3. A pályázó a munkavállalóival felelősségteljesen, az etikai normáknak megfelelően jár
el, a dolgozói véleményeket figyelembe veszi és biztosítja a szükséges szakmai
képzést, továbbképzést. A gyártó kiemelt figyelmet fordít a munkavédelmi,
munkaegészségügyi követelmények betartására.
4. A pályázó partnereivel tisztességes kereskedelmi gyakorlatot folytat, az etikai normák
figyelembevételével.
5. A pályázó kiemelten kezeli a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokat.
4.2. TERMÉKKEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK
4.2.1. Élelmiszerekre vonatkozó specifikus követelmények

6. A termék kóstolással egybekötött bírálata alapján kiemelkedő tulajdonságokkal
rendelkezik.
7. A terméknek nincs olyan minőségi jellemzője, mely jelentősen gyengébb a piaci
átlagtól.
8. A termék túlnyomórészt természetes alapanyagokból áll, és mentes minden korlátozás
alá vont, határértékkel bíró, vagy nem értékes anyagtól (egyes adalékanyagok,
mesterséges aromák, mechanikusan szeparált húsok, halhúsdarálékok, stb.) kivéve,
ha a termék gyártásához elengedhetetlenül szükséges, nem kiváltható anyagról van
szó.
9. A termék fogyasztása dietetikai szempontból – a normál fogyasztói szokások
figyelembevételével - a szervezet számára előnyös vagy gasztronómiai értelemben
különleges (pl.: kézműves termék, hagyományos termék).
10. A termék tulajdonságai táplálkozástani, dietetikai szempontból kiemelt fogyasztói
szegmens elérését is lehetővé teszik.
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11. A termék előállítása élelmiszerbiztonsági szempontból kiemelkedő, szükség esetén a
gyártó intézkedésekkel és/vagy rendszeres vizsgálatokkal igazolja az üzemi és
személyi higiéniai megfelelőségét.
4.2.2. Nem élelmiszerekre vonatkozó specifikus követelmények
6. A termék szemrevételezésével, kipróbálásával egybekötött bírálata alapján
kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezik (pl.: formája, megjelenése, kidolgozottsága,
illata, tapintása, kiemelkedő minőségű termékre utal).
7. A terméknek nincs olyan minőségi jellemzője, mely jelentősen gyengébb a piaci
átlagtól.
8. A termék nem veszélyes anyagok felhasználásával készült, illetve a minimálisan
használt veszélyes anyag kizárólag az adott termékféleség specifikus/technológiai
folyamatának elengedhetetlen része.
9. A termék használata a modern egészség-, illetve környezettudatos magatartásba
illeszthető vagy előállítása különleges.
10. A termék tulajdonságai egészség-, illetve környezettudatos szempontból kiemelt
fogyasztói szegmens elérését is lehetővé teszik.
11. A termék tartóssága vizsgálattal igazolt vagy a szavatossági, illetve garanciális idő
végéig a termék minősége az elvárt szinten biztosított.

4.3. MEGJELENÉSRE, CSOMAGOLÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
12. A termék megjelenése, a csomagolás grafikai elemei összhangban vannak a
termékkel, a fogyasztói tájékoztatás egyértelmű, informatív, jól olvasható, a magyar
nyelvhelyességi szabályoknak megfelel.
13. A termék csomagolása kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezik innovatív technológia
(pl.: környezetbarát, ehetőcsomagolás) használatával, vagy hagyományos
csomagolásnál a kiemelkedő színvonalat mind a formai és mind az esztétika
megjelenés méltón képviseli.
14. A csomagolás kiválóan illeszkedik a termék méretéhez és nem nagyobb az indokoltnál.
A csomagolóanyag kellően strapabíró (pl.: nem sérülékeny, nem szakad könnyen, nem
nedvesedik át, nem zsírosodó stb.).
15. A termék külső és/vagy belső csomagolása fogyasztóbarát módon nyitható, és adott
esetben visszazárhatósága megoldott. Visszazárható csomagolás esetén, a
visszazárás a termék teljes életciklusa alatt könnyen és higiénikusan kivitelezhető.

5. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE ÉS FELADATAI
A Bíráló Bizottság minimum három, de legfeljebb öt főből áll. A bizottság tagjai felsőfokú
szakmai végzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
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A Magyar Termék Kft. koordináló szervezete – a Kiváló Termék védjegyre pályázó
termékféleségek figyelembevételével – kéri fel a tagokat a Bíráló Bizottságban való
részvételre.
A Bíráló Bizottság feladata:
-

-

elvégzi a pályázó által benyújtott – magára a pályázó cégre, illetve a termékre
vonatkozó - dokumentumok, adatok, értékelések, laboratóriumi eredmények stb.
átvizsgálását, értékelését;
megvizsgálja a benyújtott termékmintát,
szükség szerint, egyes kérdések további tisztázásához hiánypótlást kér a pályázótól,
vagy további szakértők bevonását indítványozza,
javaslatot fogalmaz meg a Tanúsítási Döntőbizottság részére.

6. TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
A pályázó a kitöltött nevezési lap(ok) és mellékleteinek benyújtásával jelzi szándékát kizárólag
a Kiváló Termék, vagy egy időben a Magyar Termék, Hazai Termék, vagy Hazai Feldolgozású
Termék védjegy és Kiváló Termék védjegy használati jog elnyerésére.
Az utóbbi esetben a pályázónak mindkét tanúsító eljárásban meghatározott követelményeket
teljesítenie kell.

7. PÁLYÁZATÉRTÉKELÉS FOLYAMATA
7.1. Teljességi vizsgálat
A pályázó által benyújtásra kerülő dokumentációk, iratok, vizsgálati eredmények, nyilatkozatok
stb. tételes átvételét, jegyzékbe vételét a Titkárság végzi.
7.2. A pályázó értékelése
A termékbírálatot megelőzően a Bíráló Bizottság értékeli a pályázó alkalmasságát a 3. pontban
(Általános Követelmények) részletezett szempontok teljesülésének vizsgálatával.
Az értékelés elvei:
-

Az egyes szempontok igen vagy nem válasszal értékelhetők.
Az adott szempontok végső értékelését a többségi szavazatok határozzák meg.
A termékbírálatra akkor kerülhet sor, ha a pályázó – valamennyi szempontra – pozitív
értékelést kap.

7.3. Termékbírálat
A dokumentációk, iratok, vizsgálati eredmények, nyilatkozatok, valamint a termékminta alapján
Bíráló Bizottság értékeli az adott termékre meghatározott követelmények teljesülését.
Az értékelés elvei:
- Az egyes kritériumok 0-tól 3-ig értékelhetők.
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3 pont
Ha az elvárás teljes mértékben teljesül
2 pont
Ha az elvárás nagyrészt teljesül, némi eltéréssel
1 pont
Ha az elvárás minimális részben teljesül
0 pont
Ha az elvárás egyáltalán nem teljesül
A Bíráló Bizottság tagjai az értékelés során egész számot adhatnak. Az adott szempont
értékelésének végső pontszámát a tagok által adott egyes pontszámok számtani
átlaga adja meg.
A Bíráló Bizottság egyes kritériumok esetében „nem értelmezhető” minősítést adhat.
Ez esetben az adott kritériumot nem kerül be az értékelés rendszerébe.
A Bíráló Bizottság által adott (átlagolt) pontszámok súlyozó faktorral történő szorzása,
majd a súlyozott pontszámok összege adja meg a termékre vonatkozó
összpontszámot.
A súlyozó faktorok előzetesen meghatározott, állandó számok:
3 kiemelten fontos szempont
2 fontos szempont
1 kevésbé fontos szempont
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Értékelt szempontok sorszáma
(a szempontok leírását a 4-es pont
tartalmazza)

2019.10.22.

Adható
pontszámok
értéke

Súlyozó
faktor

Értékelt szempontok
súlyozott
pontszámának
maximális összege

0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

3
2
2
1
3

9
6
6
3
9

0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

3
3
2
1
1
2

9
9
6
3
3
6

2
1
1
2

6
3
3
6

Pályázóval kapcsolatos követelmények
1.
2.
3.
4.
5.
Termékkel kapcsolatos követelmények
6.
7.
8.
9.
10.
11.

0-3

Megjelenésre, csomagolásra vonatkozó követelmények
12.
13.
14.
15.
Maximálisan adható összpontszám:

-

0-3
0-3
0-3
0-3

87

A Bíráló Bizottság akkor javasolja a Kiváló Termék védjegy viselésének
engedélyezését a vizsgált termékre, ha:
• a súlyozott pontszámok összege eléri vagy meghaladja a maximálisan adható
pontszám 75%-át és
• minden vonatkozó követelmény értéke eléri legalább az 1-es – súlyozatlan –
számtani átlagot.

A Bíráló Bizottság véleményét tartalmazó Értékelési jegyzőkönyv alapján a Tanúsítási
Döntőbizottság dönt a védjegy használatának engedélyezéséről vagy elutasításáról a
Tanúsítási Szabályzat szerint.
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