SZÍVÜGYÜNK A MAGYAR TERMÉK

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 160 cég mintegy 4000 terméke és szolgáltatása viseli
a Magyar Termék védjegyek valamelyikét.
2019-ben a MAGYAR TERMÉK Nonprofit Kft. továbbfejlesztette védjegyrendszerét. A fogyasztók
számára egyre fontosabb a környezetvédelem, a gyártók és kereskedők egyre többet tesznek a
környezetterhelés csökkentésért. A „ZÖLD” védjegy egyszerre tesz eleget a vásárlók és a cégek
igényeinek, célja azon Magyar Termék, Hazai Termék vagy Hazai Feldolgozású Termék kategóriába
sorolható termékek megjelölése, melyek környezetbarát tulajdonságaikkal kiemelkednek a
termékkínálatból, támogatják a fenntartható fogyasztást, és erősítik a környezettudatosságot.
A Magyar Termék védjegycsalád rendszerében független szakértői vizsgálat tanúsítja a
követelményeknek való megfelelőséget. 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 védjegyek és megkülönböztető jelzések használati jogát 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:
A ZÖLD védjegy használati jogát az a pályázó kaphatja meg, aki:
- teljes mértékben megfelel az Európai Uniós és magyar jogszabályoknak,
- terméke (beleértve az összetételt, a címkézést, a csomagolást, a vonatkozó termékbiztonsági
előírásokat, stb.) teljesíti az Európai Uniós és magyar jogszabályi előírásokat,
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terméke teljesíti a Magyar Termék, Hazai Termék vagy Hazai Feldolgozású Termék védjegyre
vonatkozó, a Magyar Termék Kft. által kidolgozott tanúsítási rendszer szabályzataiban
meghatározott feltételeket,
a termék vagy csomagolás legalább 2 környezetbarát tulajdonsága miatt kiemelkedik az átlag
terméktől. A két kiemelkedő tulajdonság legalább egyike a termékkel/csomagolással kell
kapcsolatos legyen, valamint
a pályázó és a termék teljesíti a Részletes követelmények pontban meghatározott
feltételeket, melyek leírását a ZÖLD Tanúsítási eljárás szabályzata tartalmazza!

A termékek tanúsítását független szakértő bizottság végzi a „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. által
elfogadott, mindenkor hatályos tanúsítási eljárás szabályzatai 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 egy időben történő nevezése esetén 3 éves érvényességgel:
- 150.000 Ft + ÁFA / 1-3 db termék
- 190.000 Ft + ÁFA / 4 db termék
- 230.000 Ft + ÁFA / 5 db termék
- Ötnél több termék nevezése esetén a további termékek díja: 30.000 Ft + ÁFA/db
Nem egyértelmű esetekben az „azonos jellegű termékek” meghatározása a Tanúsítási Koordinációs Szervezet
képviselőjének feladata.
* magas számú, hasonló termék egyszerre történő nevezése esetén a díjak rugalmasak, egyedi elbírálás
keretében mennyiségi kedvezmény biztosított.

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 megkülönböztető jelzés használatát befolyásolhatja (pld. a cég által elnyert díjak)
-, helyességét, illetve a termékminták alapján a termék minőségét, csomagolását és jelölését. Olyan
termékek esetében, 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,
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.
Fontos: a megkülönböztető jelzés használati joga termékre vonatkozik, így csomagolásában
jelentősen megújított vagy teljesen új termék esetén a védjegy használati jogára újra pályázni kell,
a későbbiekben sem jár automatikusan!

A védjegy használatára a „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. és a nyertes pályázó Használati szerződést
köt. Amennyiben a nyertes pályázó már a védjegycsalád más tagjára vonatkozóan rendelkezik érvényes
licencszerződéssel, akkor ennek a védjegy használatára vonatkozó kiterjesztésre a meglévő
licencszerződés kiegészítésével kerül sor. A védjegy használata csak a használati szerződés, vagy a
licencszerződés kiegészítésének aláírását követően kezdődhet meg.
Az esetleges helyszíni eredet-ellenőrzés díja és a féléves licencdíj összege megegyezik a Magyar Termék
védjegyek érvényes díjszabásával, jelen megkülönböztető jelzés használatának megszerzése e
tekintetben többletköltséggel nem jár.

A Magyar Termék a siker védjegye. Legyen részese!

Lábatlan, 2020.01.20.
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