SZÍVÜGYÜNK A MAGYAR TERMÉK

A MAGYAR TERMÉK Nonprofit Kft. 2006-ban alakult azzal a céllal, hogy tanúsító védjegyével segítse a
hazai áruk könnyű és egyértelmű azonosíthatóságát, növelje a magyar termékek iránti keresletet.
Sikerét jól jelzi, hogy mára több mint 200 cég több mint 5000 terméke és szolgáltatása viseli a Magyar
Termék védjegyek valamelyikét.
Aktuális kutatások szerint az áruk eredetét megnéző megkérdezettek 95,5 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 és
átlagosan akár 10 százalék felárat is hajlandó érte fizetni.
A Magyar Termék védjegyrendszerben független szakértői vizsgálat tanúsítja a termék eredetét és
megbízhatóságát. A gyártók rendkívül kedvező belépési költségekkel tanúsíttathatják termékeiket, és
alacsony, cégük méretéhez igazodó díjért használhatják az elnyert védjegyet.
A Magyar Termék mára több, mint egy védjegy. A Magyar Termék védjegyeket használó cégek ugyanis
olyan üzleti közösség részévé válnak, amelyben a védjegyhasználaton túli értékeket is kapnak, és
összefogással egyedi értékesítés támogatást tudnak megvalósítani.
A csatlakozóknak a MAGYAR TERMÉK Nonprofit Kft. hatékony és kedvezményes közös beszerzést,
nyereményakciókat, üzletlánci megjelenéseket, jelentős marketing és PR-támogatást kínál, így a
tanúsításra és védjegyhasználatra költött pénzük más módon is hasznosul számukra.

Együttműködés
A védjegyhasználati jogot pályázat útján lehet megszerezni, ill. nevezési lap benyújtásával kérhető. A
pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg önkéntesen vállalja a tanúsítási eljárás szabályzatában
meghatározott feltételek teljesítését és betartását, valamint megfelel az alábbi követelményeknek:
Csak olyan termék/szolgáltatás nyerheti el a védjegyek használati jogát, amely:
-

nem jelent veszélyt a vásárlók egészségére, testi épségére,
csomagolásán nem található a fogyasztókat/felhasználókat megtévesztő állítás,
csomagolásán nem található jogosulatlan versenyelőnyt jelentő információ,
gyártója/szolgáltatója megfelelő ellenőrzési és irányítási rendszert működtet,
üzletlánci saját márkás termékeken is használhatók a védjegyek, amennyiben a
termékcsomagoláson feltüntetett jelölés alapján a gyártó cég egyértelműen azonosítható.

A) ÉLELMISZEREK
/igazodva a 2012.09.01-jével hatályba lépett VM „magyar-termék” rendelethez/
Három védjegyre lehet pályázni:
- magyar termék: magyar alapanyagból, Magyarországon készült
- hazai termék: az összetevők több mint 50 százaléka magyar és a feldolgozás minden egyes
lépése Magyarországon történik
- hazai feldolgozású termék: a Magyarországon feldolgozott, de többségében import eredetű
összetevőket tartalmazó termékek

B) NON-FOOD TERMÉKEK
Három védjegyre lehet pályázni:
- magyar termék: magyar alapanyagból, Magyarországon készült
- hazai termék: ha a termék összetevőinek vagy a magyar hozzáadott értéknek több mint 50
százaléka magyar és a feldolgozás meghatározó lépései Magyarországon történtek
- hazai feldolgozású termék: a Magyarországon feldolgozott, de többségében import eredetű
összetevőket tartalmazó termékek

C) SZOLGÁLTATÁSOK
Nemzeti jelleg figyelembevétele: ha a szolgáltatás erősen nemzeti jellegű, úgy magyar jellegű
szolgáltatás esetén akkor kaphatja meg a védjegyviselési jogot, ha a szolgáltatás teljesíti az ezzel
kapcsolatos elvárásokat és a továbbiakban leírtaknak is megfelel. Más nemzeti jellegű szolgáltatás
abban az esetben kaphatja meg a védjegyviselési jogot, ha a szolgáltató igazolni tudja, hogy a
szolgáltatás olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amely alapján – a nem magyar nemzeti jelleg
ellenére – mégis magyarnak tekinthető, és a továbbiakban leírtaknak is megfelel.
Azon szolgáltatások esetében, melyek nem tekinthetők erősen nemzeti jellegűnek a továbbiakban
leírt követelményeket kell alkalmazni:
A szolgáltatás legalább 75% magyar hozzáadott értéket tartalmazzon.
A hozzáadott érték=átadási ár – termék/szolgáltatás előállítással kapcsolatos import költségek x 100
átadási ár

A kategóriák részletes követelményeit a Tanúsítási eljárás szabályzata tartalmazza!

A termékek/szolgáltatások tanúsítását független szakértő bizottság végzi a „MAGYAR TERMÉK”
Nonprofit Kft. által elfogadott, mindenkor hatályos tanúsítási eljárás szabályzata alapján. A
terméktanúsítás független 3. szakértő fél nyilatkozatát teszi elérhetővé és tanúsítja, hogy a termék
megfelel a Nonprofit Kft. követelményrendszerének.

A tanúsítási eljárás folyamata:
A tanúsítási eljárás lefolytatása díjfizetéshez kötött.

Nevezési díjak:
1) Új pályázó és újraminősítés:
Azonos jellegű termékek/szolgáltatások egy időben történő nevezése esetén:
- 100.000 Ft + ÁFA / 1-10 db.
Tíznél több termék/szolgáltatás nevezése esetén a további termékek/szolgáltatások díja: 6.500 Ft +
ÁFA/db
2) Termékbővítés:
Azonos jellegű termékek/szolgáltatások egy időben történő nevezése esetén:
- 35.000 Ft + ÁFA / 1-2 db.
- 65.000 Ft + ÁFA / 3-5 db.
- 100.000 Ft + ÁFA / 6-10 db.
Tíznél több termék/szolgáltatás nevezése esetén a további termékek/szolgáltatások díja: 6.500 Ft +
ÁFA/db
Nem egyértelmű esetekben az „azonos jellegű termékek/szolgáltatások” meghatározása a Tanúsítási
Koordinációs Szervezet képviselőjének feladata.

A tanúsítás során további egyszeri költségek is felmerülhetnek, mint a termékminták biztosításának
költségei (termékminta, szállítási költség), esetleges laboratóriumi vizsgálat, helyszíni bejárás
költségei.
A tanúsító szervezet által megbízott szakmai zsűri ellenőrzi a szükséges dokumentumok meglétét - a
termékre vonatkozó engedélyek másolata; a cégre, termékre vonatkozó irányítási rendszer
tanúsítványok másolata (annak hiányában a működési rendszer ismertetése); termékspecifikáció a
csomagolásra vonatkozóan, csomagolási látványterv; egyéb, a termékkel vagy a céggel kapcsolatos
információ, amely a védjegyviselést befolyásolhatja (pld. a cég által elnyert díjak) -, helyességét, illetve
a termékminták alapján a termék minőségét, csomagolását és jelölését. Szolgáltatások esetén a bírálat
elsősorban dokumentáció alapján történik, illetve termékek esetében is, ahol a termékminta
beküldése nem megoldható, sor kerülhet helyszíni szemlére.
A fentiek alapján a bíráló bizottság értékeli a pályázó céget, illetve a pályázatra benyújtott
termékeket/szolgáltatásokat, mely jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. A „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit
Kft. tanúsítási döntőbizottsága ez alapján dönt a pályázat elfogadásáról vagy elutasításáról.
A tanúsítás 3 éves időtartamra szól magába foglalva az éves utóellenőrzéseket és a ciklus alatt egy
alkalommal a helyszíni eredet-ellenőrzés lefolytatását a termék magyar/hazai eredetének ellenőrzése
céljából, így biztosítva a követelmények betartatását. Élelmiszer termékek esetében a helyszíni
ellenőrzésre mérlegelés nélkül sor kerül, míg nem élelmiszer termékek és szolgáltatások esetében az
ellenőrzés szükségességéről a Tanúsítási Koordináló Szervezet dönt. A Tanúsítási Koordináló Szervezet
az ellenőrzés lefolytatására az adott iparág vonatkozásában széles körű ismeretekkel rendelkező,
elismert szakértőt kér fel. Az ellenőrzés időtartama maximum egy nap.

Az eredet-ellenőrzés díja: 120.000 Ft + ÁFA, melyet a védjegyhasználó köteles az ellenőrzés
időpontjáról történő értesítést követően, az ellenőrzés megkezdése előtt kifizetni.
Fontos: a védjegyhasználati jog termékre/szolgáltatásra vonatkozik, így csomagolásában jelentősen
megújított vagy teljesen új termék/szolgáltatás esetén a védjegyhasználatra pályázni kell, a
későbbiekben sem jár automatikusan!
A védjegy használatára a „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. és a nyertes pályázó Védjegylicenc
szerződést köt. A védjegy használata csak aláírt Védjegylicenc szerződés esetén kezdődhet meg.
Védjegylicenc díj
A tárgy időszaki licencdíj a teljes nettó árbevétel nagyságától függően, sávosan megállapított érték.
2022. július 1-től érvényes díjszabás:
Teljes árbevétel (nettó)
Millió Ft/év
0-50
50– 300
300 – 1 000
1 000 – 2 000
2 000 – 4 000
4 000 – 6 000
6 000 - 9 000
9 000 felett

Védjegylicenc díj (nettó)
Ft/félév
31 500
57 000
95 000
126 500
190 000
253 000
379 500
570 000

A licencdíj számítási alapja Licencvevő használatba vétel időszakát megelőző lezárt üzleti évének beszámolójában
szereplő teljes nettó árbevétele. A licencdíj fizetési kötelezettség fél évre szól. Új szerződő fél esetén a díj a
szerződéskötés napját magába foglaló hónap és a félévből hátralévő hónapok száma alapján arányosan kerül
meghatározásra. A szerződéskötés hónapja teljes hónapnak számít.

A Magyar Termék a siker védjegye. Legyen részese!
Lábatlan, 2022. június 7.
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E-mail: info@amagyartermek.hu
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