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1. MINŐSÉGPOLITIKA 

A Magyar Termék Nonprofit Kft. célja, hogy felhívja a fogyasztók figyelmét a megbízható magyar, 
termékekre/szolgáltatásokra, hazai termékekre vagy hazai feldolgozású termékekre. 

A Minőségpolitikát, a Titoktartási és Függetlenségi Politikát és jelen Szabályzatot a Magyar Termék 
Nonprofit Kft. vezetése jóváhagyta és alkalmazásukat kötelezően elrendelte a tanúsítási eljárásban részt 
vevő valamennyi szereplő számára. 

Az Magyar Termék Nonprofit Kft. célja biztosítani a függetlenséget, pártatlanságot és titoktartást a 
terméktanúsításhoz kapcsolódóan a megfelelő szakmai színvonal mellett. 

 

2. FÜGGETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI POLITIKA 

A Magyar Termék Nonprofit Kft. biztosítja a terméktanúsítási rendszer működtetése során a 
függetlenséget és pártatlanságot az alábbiak megvalósításával: 

− Minden pályázó részére hozzáférhetővé tesszük a terméktanúsítási tevékenységünket. 

− A Magyar Termék Nonprofit Kft. felelőssége a terméktanúsítási tevékenységünk során a 
terméktanúsítás megadására, fenntartására, felfüggesztésére és visszavonására vonatkozik. 

− A Magyar Termék Nonprofit Kft. nyilvánosságra hozza a védjegy használatra jogosult 
termékeket/szolgáltatásokat a közvélemény számára. 

− A Magyar Termék Nonprofit Kft. a bizalmat a terméktanúsítás iránt a dokumentált szervezeti 
felépítése, illetve a tanúsítási eljárásba vont elismert szakértők megbízásával biztosítja. A 
tanúsításról az értékelésben részt nem vett, attól független személyek döntenek. 

− A terméktanúsításban résztvevő szakértőknek és alvállalkozóknak nincs – és az elmúlt két évben 
nem volt - olyan érdekeltségük, amely befolyásolhatná a tanúsítási folyamat eredményeit. A 
szakértők és alvállalkozók függetlenségükről írásban nyilatkoznak (Titoktartási és függetlenségi 
nyilatkozat). 

− A Magyar Termék Nonprofit Kft. tevékenységei nem befolyásolják a tanúsítások bizalmas jellegét, 
tárgyilagosságát és pártatlanságát.  
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3. A TANÚSÍTÓ VÉDJEGYEKRE VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK 

 

3.1. Magyar Termék tanúsító védjegyre vonatkozó alapinformációk 

 

− A védjegy elnevezése: MAGYAR TERMÉK 

− A védjegy kiviteli alakja: színes, ábrás 

− A védjegyre vonatkozó ábra kiviteli alakja és színei: 

 

• A védjegyek lajstromszámai: 199280, 203428 

 

A védjegy oltalmi körének meghatározása a Nizzai Osztályozási Rendszer szerint: 

− 1. osztály 

− 2. osztály 

− 3. osztály 

− 4. osztály 

− 5. osztály 

− 6. osztály 

− 7. osztály 

− 8. osztály 

− 9. osztály 

− 10. osztály 

− 11. osztály 

− 12. osztály 

− 13. osztály 

− 14. osztály 

− 15. osztály 

− 16. osztály 

− 17. osztály 

− 18. osztály 

− 19. osztály 

− 20. osztály 

− 21. osztály 

− 22. osztály 

− 23. osztály 

− 24. osztály 

− 25. osztály 

− 26. osztály 

− 27. osztály 

− 28. osztály 

− 29. osztály  

− 30. osztály 

− 31. osztály 

− 32. osztály 

− 33. osztály 

− 34. osztály 

 

Az osztályok részletes tartalma a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján elérhető. 

 

http://classifications.sztnh.gov.hu/nice/
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3.2. Magyar Szolgáltatás tanúsító védjegyre vonatkozó alapinformációk 

 

− A védjegy elnevezése: Magyar Szolgáltatás 

− A védjegy kiviteli alakja: színes, ábrás 

− A védjegyre vonatkozó ábra kiviteli alakja és színei: 

 

 

 

• A védjegyek lajstromszáma: 203845 

 

A védjegy oltalmi körének meghatározása a Nizzai Osztályozási Rendszer szerint: 
 

− 35. osztály 

− 36. osztály 

− 37. osztály 

− 38. osztály 

− 39. osztály 

− 40. osztály 

− 41. osztály 

− 42. osztály 

− 43. osztály 

− 44. osztály 

− 45. osztály 

 

Az osztályok részletes tartalma a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján elérhető. 

 

 

 

 

 

http://classifications.sztnh.gov.hu/nice/
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3.3. Hazai Termék tanúsító védjegyre vonatkozó alapinformációk 

 

− A védjegy elnevezése: Hazai Termék 

− A védjegy kiviteli alakja: színes, ábrás 

− A védjegyre vonatkozó ábra kiviteli alakja és színei: 

 

 

 

• A védjegyek lajstromszámai: 207893, 209517 

 

A védjegy oltalmi körének meghatározása a Nizzai Osztályozási Rendszer szerint: 
 

− 1. osztály 

− 2. osztály 

− 3. osztály 

− 4. osztály 

− 5. osztály 

− 6. osztály 

− 7. osztály 

− 8. osztály 

− 9. osztály 

− 10. osztály 

− 11. osztály 

− 12. osztály 

− 13. osztály 

− 14. osztály 

− 15. osztály 

− 16. osztály 

− 17. osztály 

− 18. osztály 

− 19. osztály 

− 20. osztály 

− 21. osztály 

− 22. osztály 

− 23. osztály 

− 24. osztály 

− 25. osztály 

− 26. osztály 

− 27. osztály 

− 28. osztály 

− 29. osztály 

− 30. osztály 

− 31. osztály 

− 32. osztály 

− 33. osztály 

− 34. osztály 

 

Az osztályok részletes tartalma a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján elérhető. 

http://classifications.sztnh.gov.hu/nice/
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3.4. Hazai Feldolgozású Termék tanúsító védjegyre vonatkozó alapinformációk 

 

− A védjegy elnevezése: Hazai Feldolgozású Termék 

− A védjegy kiviteli alakja: színes, ábrás 

− A védjegyre vonatkozó ábra kiviteli alakja és színei: 

 

 

• A védjegyek lajstromszámai: 207892, 209519 

 

A védjegy oltalmi körének meghatározása a Nizzai Osztályozási Rendszer szerint: 
 

− 1. osztály 

− 2. osztály 

− 3. osztály 

− 4. osztály 

− 5. osztály 

− 6. osztály 

− 7. osztály 

− 8. osztály 

− 9. osztály 

− 10. osztály 

− 11. osztály 

− 12. osztály 

− 13. osztály 

− 14. osztály 

− 15. osztály 

− 16. osztály 

− 17. osztály 

− 18. osztály 

− 19. osztály 

− 20. osztály 

− 21. osztály 

− 22. osztály 

− 23. osztály 

− 24. osztály 

− 25. osztály 

− 26. osztály 

− 27. osztály 

− 28. osztály 

− 29. osztály 

− 30. osztály 

− 31. osztály 

− 32. osztály 

− 33. osztály 

− 34. osztály 

 

Az osztályok részletes tartalma a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján elérhető. 

http://classifications.sztnh.gov.hu/nice/
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3.5. A tanúsító védjegyek jogosultjának bemutatása 

 

A tanúsító védjegyek jogosultjára vonatkozó alapadatok az alábbiak szerint alakulnak: 

 

Elnevezés: „Magyar Termék” Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 2451 Lábatlan, Rákóczi út 105. 

Levelezési cím: 2451 Lábatlan, Rákóczi út 105. 

Telefon: +36-(20)-777-89-27 

E-mail: info@amagyartermek.hu 

Honlap: www.amagyartermek.hu 

Képviselő: Benedek Eszter Katalin ügyvezető 

Cégjegyzékszám: 11-09-016954 

 

 

A védjegy jogosultjának célja:   

 

A jogosult céljai általános megfogalmazásban: 

A jogosult nonprofit korlátolt felelősségű társaság célja a magyar, a hazai és a hazai feldolgozású 
termékek, és ez által a magyar munkaerő elismertségének és tekintélyének növelése. A jogosult ezen 
keresztül kíván hozzájárulni a magyar gazdaság fellendítéséhez, és új munkahelyek teremtéséhez. A 
jogosult alapítása alulról jövő kezdeményezésre történt, amely azonban meg kívánja magának nyerni a 
gazdasági döntéshozók támogatását, az ország gazdasági eredményének pozitív alakulása érdekében. A 
jogosult hosszú távú célja, hogy a vásárlók keressék, és preferálják a tanúsító védjeggyel ellátott 
termékeket, ezért a tanúsító védjeggyel ellátott termékek megkerülhetetlen szereplői legyenek a magyar 
gazdaságnak. A jogosult ezért szívesen együttműködik minden olyan elkötelezett termelő vállalattal, aki 
olyan termékeket gyárt, amelyek megfelelnek a szabályozott tanúsítási feltételeknek, valamint a magyar 
és az európai uniós forgalomba hozatali elvárásoknak. További cél, hogy a vásárolók keressék és 
preferálják a tanúsító védjeggyel ellátott termékeket, ez által hozzájáruljanak egy tudatos fogyasztói 
magatartás kialakításához.  

 

A jogosult ezt a célkitűzési rendszert – a jogi szabályozásnak megfelelően – egy három részből álló tanúsító 
védjegy rendszer kialakításával és működtetésével kívánja megvalósítani. Jogosult úgy kívánta kialakítani 
ezt a védjegy rendszert, hogy a rendszer részét képező védjegyek a fogyasztónak a magyarországi 
származás mellett, egyértelmű útmutatást adjanak a termék magyar származásának mértékére is. A 
szakmai követelmények részletes leírása a 4. és 5. fejezetben található. 

http://www.amagyartermek.hu/
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A jogosult céljai tételes és konkrét megfogalmazásban: 

• A magyar származású termékek megkülönböztetése a piaci áruválasztékban 

• Útmutatás a termék magyar származásának mértékére 

• A termékek magyar származásának hangsúlyozása 

• A megbízható minőségű magyar termékek megkülönböztetése, előtérbe helyezése 

• A magyar termelők védelme, pozitív diszkrimináció 

• A fogyasztók tájékoztatásán keresztül a fogyasztói döntések befolyásolása 

• A termelők ösztönzése a minőségfejlesztésre, ezáltal közvetett módon a gazdaság fejlesztése 

• Az országimázs erősítése 

• A megbízható, magyar származású termékek fogyasztók figyelmének középpontjába terelése, mivel 
ez nemcsak a fogyasztóvédelem, hanem a hazai foglalkoztatás felélénkítése érdekében is 
szükséges. (A fogyasztó az a személy, aki gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül árut vesz, 
rendel, kap, használ, illetve akinek a részére a szolgáltatást végzik, továbbá aki az áruval vagy 
szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje.) 

A jogosult céljainak megvalósítás során figyelembe veszi az Alkotmányban, a Fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. törvényben a fogyasztóvédelemmel, a védjegyek és a földrajzi eredetjelzőkről szóló 1997. 
évi XI. törvényben a tanúsító védjegyekkel és védjegyekkel kapcsolatos, valamint a vidékfejlesztési 
miniszter egyes önkéntes megkülönböztető védjegyek élelmiszereken történő használatára vonatkozó 
rendeletben meghatározott előírásokat.  

 

4. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNY 

A Magyar Termék, Magyar Szolgáltatás, Hazai Termék vagy Hazai Feldolgozású Termék védjegyre azok 
pályázhatnak, akik a pályázat benyújtásával egyidejűleg önkéntesen vállalják a tanúsítási rendszer 
szabályzataiban meghatározott feltételek teljesítését és betartását, valamint megfelelnek Magyar Termék 
Kft. által meghatározott követelményeknek. Abban az esetben, ha a pályázatot nem a gyártó/szolgáltató 
nyújtja be, akkor a nevezés mellé a gyártó/szolgáltató írásbeli beleegyezése szükséges. 

Az üzletlánci saját márkás termékeken is használhatók a fenti védjegyek, amennyiben a 
termékcsomagoláson feltüntetett jelölés alapján a gyártó cég egyértelműen azonosítható. 

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, 

- kielégíti az 5. pontban részletezett követelményeket. 



 

MAGYAR TERMÉK NONPROFIT KFT. verzió: 7.2. 

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2020.07.28. 

 

2020.07.28. 11 

 

5. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

5.1. Élelmiszerek 

Élelmiszer termékek esetében a követelmények megegyeznek a „A vidékfejlesztési miniszter 74/2012. 
(VII. 25.) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő 
használatáról” rendelet mindenkor érvényes követelményeivel. A minősítésre a rendelet és annak 
értelmezései alapján kerül sor.  

5.1.1.  Magyar Termék  

a) a növényi eredetű alaptermék termesztése, betakarítása, vadon termő növény esetén annak 
begyűjtése, tisztítása, kezelése, és ha csomagolt, akkor előrecsomagolása Magyarországon történt;  

b) az állati eredetű alaptermék esetén az állat születése, keltetése, felnevelése, vadon élő állat elejtése, 
vadon élő halak kifogása, és ha csomagolt, előrecsomagolása Magyarországon történt; 

c) a nem állati és nem növényi eredetű alaptermék kitermelése Magyarországon történt; 

d) az a)-c) pontokban meghatározott alaptermékek bármilyen kombinációjaként előállított és forgalomba 
hozott élelmiszer esetén a felhasznált alaptermékek megfelelnek az a)-c) pontokban foglaltaknak; 

e) a feldolgozatlan terméken alkalmazott valamennyi eljárást – beleértve a szétválasztást, részekre 
osztást, vágást, szeletelést, csontozást, darálást, nyúzást, őrlést, tisztítást, darabolást, kifejtést, törést, 
hűtést, fagyasztást, mélyfagyasztást, kiolvasztást, csomagolást is – Magyarországon végezték; 

f) a feldolgozott termék  

− előállításához használt összetevők Magyarországon kerültek előállításra;1 

− feldolgozásának minden lépése, amelynek eredményeképpen a végtermék létrejön, 
Magyarországon történt,  

5.1.2.  Hazai Termék  

a) az előállításához használt feldolgozatlan termék összetevő több mint 50%-a megfelel az 5.1.1. a)-e) 
pontokban foglalt feltételeknek, 

b) a feldolgozás minden lépése, amelynek eredményeképpen a felhasználónak szánt végtermék létrejön, 
Magyarországon történt, és 

c) az előállításhoz használt feldolgozott termék összetevő megfelel az a)-b) pontokban meghatározott 
követelményeknek.  

 
1

 Magyarországon került előállításra a növényi és állati eredetű alaptermék, ha megfelelnek az a)-d) pontokban foglaltaknak, az egyéb 

összetevő pedig akkor, ha Magyarországon került kitermelésre. Amennyiben a termék előállításához felhasznált összetevő maga is 
feldolgozott termék, az összetevő akkor minősül Magyarországon előállítottnak, ha igazolható az e) pontnak megfelelő magyarországi 
előállítása. Nem szükséges e követelmény betartása azon fűszerek, fűszernövények és ezek keverékei esetében, amelyek nem alapanyagként 
vannak jelen, továbbá az étkezési só, az adalékanyagok, az enzimek, az aromák esetében. 
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5.1.3.  Hazai Feldolgozású Termék  

a) a feldolgozás minden, a termék összetételét vagy érzékszervi tulajdonságait meghatározó eljárás 
Magyarországon történt. A feldolgozott termék előállítása során nem tekinthető a termék összetételét 
vagy érzékszervi tulajdonságait meghatározó eljárásnak a válogatás, osztályozás, szétválasztás, 
csomagolás és jelölés. 

 

5.2. Egyéb termék/szolgáltatás 

5.2.1.  Magyar Termék  

a) a termék előállításához felhasznált alapanyagok - egészen a nyersanyagok bányászatától, 
kitermelésétől, tenyésztésétől, termesztésétől stb. kezdődően - Magyarországon kerültek 
előállításra;2 

b) az alapanyagok feldolgozásától kezdődően a termék előállításához szükséges minden folyamatot 
Magyarországon végeztek; 

c) kivételt képeznek a termék előállításához használt azon alapanyagok, amelyek a termék jellemző 
minőségének kialakításához nem járulnak jelentősen hozzá, és amelyek Magyarországon szokásosan 
nem állíthatók elő, valamint együttesen legfeljebb 5% -ban3 vannak jelen a végtermékben 

5.2.2.  Magyar Szolgáltatás  

a) 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 fogyasztói elvárásokat és a továbbiakban leírtaknak is megfelel. Nem magyar, hanem 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. 

b) a szolgáltatás legalább 75% magyar hozzáadott értéket tartalmaz4.  

 
2 A növényi vagy állati eredetű összetevő Magyarországon történő előállításának megállapítása során az 5.1.1. pontban meghatározottakat 
kell alkalmazni. Egyéb összetevő akkor minősül Magyarországon előállítottnak, ha annak már a bányászata, kitermelése, fejtése, stb. is 
Magyarországon történt.  A besorolás során a termék csomagolása nem kerül figyelembevételre.  
3 Az összetevők beszerzési árán számolva 
4 Magyar hozzáadott érték (%-ban) = (átadási ár – termék előállítással/szolg. nyújtással kapcsolatos nem magyaro.-i költségek) x 100 

átadási ár 
Átadási ár: megelőző ½ év súlyozott nettó/áfamentes/ átlagára  
Nem magyarországi költség: Az átadási ár számításánál figyelembe vett termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos minden nem 
Magyarországon felmerült költség egy termékre/szolgáltatásra vetítve. Nem magyarországi költségként kell a számításnál figyelembe venni 
a nem 100 %-ban magyar alapanyag, összetevő, vagy szolgáltatás költségeit, az „általános” külföldi költségeket (külföldi tanácsadók, licenc 
és név használati díjak, külföldi gyártósor amortizációja stb.). 
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5.2.3.  Hazai Termék  

a) a termék előállításához felhasznált összetevők több mint 50%-a Magyarországon került előállításra2, 3; 
ha a pályázó igazolja, hogy az összetevők több mint 50%-a Magyarországon nem állítható elő, úgy a 
következő, b) pontban szereplő követelményt kell figyelembe venni; 

b) ha az összetevők több mint 50%-a Magyarországon nem állítható elő2,3, akkor a termék előállítása 
során a Magyarországon keletkezett hozzáadott érték4 mértéke meghaladja az 50 %-ot; 

c) a termék előállításához szükséges meghatározó folyamatokat Magyarországon végezték5. 

5.2.4.  Hazai Feldolgozású Termék  

a) a termék előállításához szükséges meghatározó folyamatokat Magyarországon végezték5. 

 

6. ÚJ PÁLYÁZÓK JELENTKEZÉSÉNEK SZABÁLYAI 

A védjegyek viselése önkéntes, és pályázat útján nyerhető el a védjegy viselési engedély. Az új jelentkezők 
tájékoztatását a Kft. titkára a Kft. érvényben lévő szabályozásainak megfelelően végzi. 

A pályázók kitöltik a Nevezési lapot, valamint a Nyilatkozatot, amelyet eljuttatnak a Kft. részére. 

Pályázó csak az a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság (adóalany) lehet, amely: 

− érdekelt abban, hogy termékét/szolgáltatását megkülönböztessék, 

− kérik a minősítést és elfogadják a vonatkozó szabályokat, 

−    jelentkezésükhöz az előírt dokumentumokat bemutatják, 

− védjegyhasználati díj fizetési kötelezettséget vállalnak és erről írásban nyilatkoznak. 

Az új pályázók jelentkezésének elfogadásáról/elutasításáról a Kft. titkára írásban értesíti a pályázót és a 
Tanúsítási Koordináló Szervezetet. 

7. A VÉDJEGYHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A védjegy csak a jelen Szabályzatban, a Védjegylicenc Szerződésben és az Arculati Kézikönyvben előírtak 
szerint használható. 

A tanúsítási folyamatban résztvevő személyek írásban nyilatkozatot tesznek - az eljárás során 
tudomásukra jutott - gyártási, üzemi és üzleti titkok megőrzéséről. A titoktartási kötelezettség az 
elutasított pályázatok és pályázók adataira is vonatkozik. 

 

 

 
5  A termék előállításához szükséges meghatározó folyamatok magyarországi elvégzésének igazolásához önmagában nem elegendő az, ha 

a termék címkézése, csomagolása Magyarországon történt.  



 

MAGYAR TERMÉK NONPROFIT KFT. verzió: 7.2. 

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2020.07.28. 

 

2020.07.28. 14 

 

8. A TANÚSÍTÁSI RENDSZERBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK 

8.1. Magyar Termék Nonprofit Kft. 

A Magyar Termék Kft. a tanúsítási rendszer létrehozásával és működtetésével, mint tulajdonos az 
alábbiakról gondoskodik: 

− a rendszer működéséhez szükséges gazdasági feltételek biztosításáról, 

− a rendszer működtetéséhez szükséges jogszabályi feltételek rendelkezésre állásáról, 

− a Minőségpolitika, valamint a Titoktartási és Függetlenségi Politika meghatározásáról, 

− a Tanúsítási Eljárás Szabályzatának jóváhagyásáról, módosításáról, 

− a rendszer széleskörű megismertetését elősegítő marketing és kommunikációs programok 
tervezéséről és megvalósításáról. 

8.2. Tanúsítási Döntőbizottság 

A Tanúsítási Döntőbizottság legalább 3 tagú szervezet, melynek tagjai lehetnek: 

− A Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

− az élelmiszeripar/mezőgazdaság területén elismert – termelőktől és szolgáltatóktól független – 
szakértő(k), 

− egyéb iparágak vonatkozásában széles körű ismeretekkel rendelkező, elismert – termelőktől és 
szolgáltatóktól független – szakértő(k), 

− a fogyasztóvédelem területén széles körű ismeretekkel rendelkező, elismert – termelőktől és 
szolgáltatóktól független – szakértő(k). 

A Tanúsítási Döntőbizottság tagjait a Tanúsítási Koordináló Szervezet javaslata alapján a Magyar Termék 
Nonprofit Kft. választja ki. 

A Tanúsítási Döntőbizottság gondoskodik: 

− a tanúsítási folyamat jog-, és szakszerűségének megvalósításáról, 

− a tanúsítással kapcsolatos végső döntés meghozataláról. 

A Tanúsítási Döntőbizottság működése során folyamatosan érvényesülnie kell a függetlenség és a 
hitelesség alapelveinek. 

8.3. Tanúsítási Koordináló Szervezet 

A Tanúsítási Koordináló Szervezet működésének célja a Magyar Termék Nonprofit Kft. által működtetett 
védjegyek szakmai koordináló feladatainak ellátása, a tanúsítási eljárás szabályozási rendszerének 
kialakítása, valamint a szabályozások kidolgozása, folyamatos karbantartása és fejlesztése, a tanúsítási 
folyamat szakmai támogatása. 

A Tanúsítási Koordináló Szervezet állandó személyzettel rendelkező, a tanúsításban közvetlenül 
érdekeltektől független szervezet. 

A Tanúsítási Koordináló Szervezet tevékenységét a Magyar Termék Nonprofit Kft.-vel kötött Szerződésben 
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és a Kft. szabályzataiban előírtak alapján végzi. 

8.4. Bíráló Bizottság 

A Bíráló Bizottság, a Magyar Termék Nonprofit Kft. által működtetett tanúsítási rendszerben résztvevő 
olyan független szakértői testület, melynek alapvető feladata a terméktanúsítási bírálatok végrehajtása. 
A Bizottság a tanúsítási ellenőrzésért teljes szakmai felelősséggel tartozó, alvállalkozó szakértőkből áll.  

A Bíráló Bizottság tagjaival a Tanúsítási Koordináló Szervezet Megbízási szerződést köt. A Bíráló Bizottság 
tagjai tevékenységüket a Megbízási Szerződés, és jelen Szabályzat előírásainak megfelelően végzik. 

A Bíráló Bizottság működése során folyamatosan érvényesülnie kell a függetlenség és a hitelesség 
alapelveinek. 

A független, elismert szakemberekből álló Bíráló Bizottságot alkotó szakértők névsorát a Tanúsítási 
Koordináló Szervezet állítja össze és tartja naprakész állapotban. 

A Bíráló Bizottság munkáját a Tanúsítási Koordináló Szervezet támogatja. 

A Bíráló Bizottságot az alábbi szakmai területek képviselői alkotják: 

− az adott termékre/szolgáltatásra vonatkozó műszaki-, technológiai előírások, szakágazati 
jogszabályok, 

− fogyasztóvédelem,  

− marketing és esztétika, 

− irányítási rendszerek, 

− csomagolás-technológia. 

A Bíráló Bizottság feladata:  

− a további vizsgálatok szükségességének meghatározása és végrehajtása, 

− döntés-előkészítés a Tanúsítási Döntőbizottság számára. 

 

9. A TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS RENDJE 

9.1.  A tanúsítási eljárás kérelmezése, a kérelmek kezelése 

Az új pályázókról a Kft. titkára tájékoztatja a Tanúsítási Koordináló Szervezetet. 

A kitöltött Nevezési lapot, a kapcsolódó mellékletekkel, dokumentációval együtt a Tanúsítási Koordináló 
Szervezethez kell továbbítani. 

A Nevezési díj kiegyenlítését követően – melyről a Kft. titkára tájékoztatja a Tanúsítási Koordináló 
Szervezetet – indítható el a minősítési folyamat. 

A beérkező feljegyzések átvizsgálását követően a Tanúsítási Koordináló Szervezet a Kft. titkárának 
segítségével gondoskodik a  

− hiányzó adatok bekéréséről, 
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− szükséges iratok és a termékminta bekéréséről (ez utóbbi esetében, amennyiben az lehetséges). 

Amennyiben a pályázó a jelentkezést követő 3 hónapon belül nem nyújtja be a bírálathoz szükséges 
dokumentumokat, úgy a minősítési folyamat felfüggesztésre kerül. Újbóli elindításának feltétele a 
Nevezési lap ismételt benyújtása.  

Amennyiben a termék/szolgáltatás nem alkalmas a Bíráló Bizottsági ülésen történő vizsgálatra, a 
vizsgálatot a beküldött feljegyzések és/vagy helyszíni szemle alapján kell elvégezni. Helyszíni szemle 
elrendeléséről a Tanúsítási Koordináló Szervezet képviselője jogosult dönteni, ha azt a 
termék/szolgáltatás jellege indokolja.  

9.2. A szakmai bírálatok szervezése (Bíráló Bizottság) 

A pályázati kérelem alapján a Tanúsítási Koordináló Szervezet a Kft. titkárával együttműködve jelöli ki az 
ellenőrzést végző Bíráló Bizottság tagjait. 

A kiválasztott szakértők nyilvántartását, megbízását a Tanúsítási Koordináló Szervezet – a Magyar Termék 
Nonprofit Kft. által elfogadott szerződésminta – alapján végzi. Az ellenőrzés megkezdése előtt a Bíráló 
Bizottság tagjairól a Magyar Termék Kft. titkára tájékoztatja a pályázót, aki indokolt esetben (pl. 
összeférhetetlenség) 3 munkanapon belül kifogással élhet (e-mail). Az írásos kifogás beérkezése esetén a 
Tanúsítási Koordináló Szervezet gondoskodik az új szakértő kijelöléséről. 

A Tanúsítási Koordináló Szervezet a Kft. titkárával együttműködve- a költség-hatékonyság érdekében - a 
bírálatokat úgy szervezi, hogy egyszerre több – lehetőség szerint hasonló – termék/szolgáltatás értékelése 
történjen meg. 

A Bíráló Bizottsági üléseket a Tanúsítási Koordináló Szervezet és a Kft. titkára szervezi (időpont, helyszín, 
résztvevők tájékoztatása). A bírálatok helyszínét a Tanúsítási Koordináló Szervezet biztosítja. 

9.3. A Bíráló Bizottság döntése 

A Bíráló Bizottság a jelen Szabályzat előírásának megfelelően gondoskodik az ellenőrzés végrehajtásáról. 
A bírálat eredményeit a Kft. titkára az Értékelési jegyzőkönyvben rögzíti. A Tanúsítási Koordináló Szervezet 
képviselője átvizsgálást követően – aláírásával - hitelesíti az Értékelési jegyzőkönyvet.  

Az ellenőrzés kiterjed a termék/szolgáltatás/előállítás 

− eredetének, 

− minőségi színvonalának, megbízhatóságának, 

− irányítási feltételeinek, 

− csomagolási, jelölési színvonalának, 

− külső megjelenésének, esztétikájának 

elbírálására.  

A Bíráló Bizottság 

− a benyújtott dokumentációt, 

− a termékmintát 
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ellenőrzi.  

A termék/szolgáltatás magyar alapanyag tartalmáról és magyar hozzáadott értékének mértékéről a 
pályázó nyilatkozik, mellyel kapcsolatban a Bíráló Bizottság kérdéseket tehet fel a pályázónak. 
Amennyiben kétely merül fel, további nyilatkozatok is bekérhetők.  

Nyilvánvaló formai hibák, vagy kisebb súlyú hiányosságok esetében a Bíráló Bizottság dönthet úgy, hogy 
javítást kér a pályázótól, amelynek elfogadásáról/elutasításáról a pályázónak nyilatkoznia kell. A javítás 
ideje nem lehet több, mint 30 naptári nap. Ezen határidő letelte után a Bíráló Bizottság úgy kezeli a 
pályázatot, mintha a pályázó elutasította volna a javítást. 

Amennyiben a Bíráló Bizottság helyszíni és/vagy laboratóriumi vizsgálatot javasol, a Kft. titkára 
gondoskodik a pályázó értesítéséről és egyben a beleegyezés kéréséről. A helyszíni/laboratóriumi 
vizsgálat elutasításának tényét a Kft. titkárának közreműködésével a Tanúsítási Koordináló Szervezet 
rögzíti az Értékelési jegyzőkönyvben.  

A pályázó beleegyezése esetén a Tanúsítási Koordináló Szervezet gondoskodik a helyszíni/laboratóriumi 
vizsgálatok elvégeztetéséről. 

Laboratóriumi vizsgálat esetén az akkreditált laboratóriumok kiválasztását a Tanúsítási Koordináló 
Szervezet végzi. Az egyes vizsgálatok elvégzése előtt a Tanúsítási Koordináló Szervezet ajánlatokat kér. A 
laboratóriumi vizsgálatok díjáról a pályázót a Tanúsítási Koordináló Szervezet tájékoztatja. A pályázó 
beleegyezése esetén a vizsgálat elvégzésének szervezése a Tanúsítási Koordináló Szervezet, a 
termékminta – adott helyre – történő továbbítása a pályázó feladata. 

A laboratóriumi vizsgálatok eredményét a Tanúsítási Koordináló Szervezet a Bíráló Bizottság/Tanúsítási 
Döntőbizottság részére továbbítja. 

A laboratóriumi vizsgálatok eredményét a Bíráló Bizottság/Tanúsítási Döntőbizottság tagjai értékelik, 
melynek eredményét a Kft. titkára az Értékelési jegyzőkönyvben rögzíti. A bírálatokon minden esetben 
részt vesz a Tanúsítási Koordináló Szervezet képviselője, aki folyamatosan ellenőrzi a bírálat 
függetlenségét és a vonatkozó előírásoknak való megfelelőséget. A bírálatok alkalmával a Kft. titkárának 
közreműködésével a Tanúsítási Koordináló Szervezet képviselője gondoskodik az Értékelési jegyzőkönyv 
elkészítéséről, az adatok és az igazoló aláírások teljességéről, továbbá a Tanúsítási Döntőbizottság részére 
történő átadásáról. 

A Bíráló Bizottság döntéseit személyes megbeszélés és egyeztetés keretében hozza meg. E-mailes döntés 
csak azokban az esetekben lehetséges, amikor hiányosságok javításáról, már meglévő tanúsítással 
kapcsolatos döntésről (pld.: kisebb formai változások a terméken) vagy az addig már minősített 
termékekhez nagymértékben hasonló termékről van szó. Ezekben az esetekben a jegyzőkönyve(ke)t a 
Tanúsítási Koordináló Szervezet képviselője hitelesíti. 

9.4. Tanúsítási Döntőbizottsági ülések szervezése 

A Tanúsítási Koordináló Szervezet az Értékelési jegyzőkönyvek elektronikus változatát és – amennyiben 
lehetséges – a termékek digitális fotóját, előzetes tájékoztatás céljából, a Tanúsítási Döntőbizottság 
részére e-mailen továbbítja.  

9.5. Tanúsítási Döntőbizottság döntése 
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A Tanúsítási Döntőbizottság 

− a Bíráló Bizottság véleményét tartalmazó Értékelési jegyzőkönyv,  

− valamint a pályázatban szereplő adatok és a vonatkozó Szabályzatok alapján, 

dönt a védjegyhasználati engedély kiadásáról vagy elutasításáról. 

A Tanúsítási Döntőbizottság határozatait személyesen vagy rendkívüli esetben e-mailes szavazással hozza 
meg. A védjegyhasználatot a Tanúsítási Döntőbizottság egyszerű szótöbbséggel engedélyezi, de legalább 
két tag igen szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a Magyar Termék Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének szavazata vagy távolmaradása esetén a levezető elnök szavazata dönt.  

Amennyiben a döntéséhez további információra van szüksége, a Tanúsítási Döntőbizottság kiegészítő 
vizsgálatokat, ellenőrzéseket, információkat, újabb bírálatot kérhet. A pályázó tájékoztatása, beleegyezés, 
információ kérése, a vizsgálatok szervezése a Tanúsítási Koordináló Szervezet feladata.  

A Kft. titkára gondoskodik a Tanúsítási Döntőbizottság döntésének dokumentálásáról az Értékelési 
jegyzőkönyvben, valamint az adatok és az igazoló aláírások teljességéről. 

A fentiekben leírt szabályok az e-mailen történő szavazásra is értendők.  

A védjegyhasználati engedéllyel kapcsolatos döntésről - a döntés indoklásával - a Tanúsítási Koordináló 
Szervezet a pályázót írásban tájékoztatja. 

A döntés ellen a pályázó fellebbezéssel élhet, melyet részletes indoklással a Tanúsítási Koordináló 
Szervezethez kell eljuttatnia a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül. A Tanúsítási Koordináló 
Szervezet a fellebbezést a Bíráló Bizottsághoz vagy a Tanúsítási Döntőbizottsághoz továbbítja. A Bíráló 
Bizottsághoz akkor kerül a fellebbezés, ha már a Bíráló Bizottság sem javasolta a védjegyhasználat 
engedélyezését. Ebben az esetben Bíráló Bizottság szakmailag véleményezi a fellebbezést. A Tanúsítási 
Döntőbizottság dönt a Bíráló Bizottság által véleményezett vagy a közvetlenül hozzá kerülő fellebbezés 
alapján a védjegyhasználat engedélyezéséről.  Ez ellen a döntés ellen további fellebbezésnek helye 
nincsen. 

Az Értékelési jegyzőkönyvet a tanúsításban résztvevők bizalmasan kezelik.  

9.6. A termékminták kezelése 

A pályázó a tanúsítási ellenőrzés lefolytatása céljából a megadott számú termékmintát a Tanúsítási 
Koordináló Szervezet részére továbbítja.  

Forgalomban lévő védjeggyel megkülönböztetett termékminták – utóvizsgálatokhoz szükséges – 
bekéréséről (amennyiben kereskedelmi forgalomban nem kapható vagy nagyobb értékű a termék) és 
(ellenkező esetben) kereskedelmi forgalomból történő beszerzéséről, valamint a minták megfelelő 
tárolásáról a Tanúsítási Koordináló Szervezet gondoskodik. 

Nagyobb értékű termékek esetében a visszaszállítás a pályázó feladata. Pályázó a visszaküldési igényét a 
Nevezési lapon rögzíti. 

 
 

9.7. A védjegyhasználati jog engedélyezés, védjegyhasználati engedély kiadása 
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A védjegyhasználati engedély kiadásáról a Tanúsítási Döntőbizottság dönt. A Kft. titkára gondoskodik a 
védjegylicenc szerződés, és a védjegy használatára vonatkozó Arculati Kézikönyv továbbításáról.  

A védjegy használatára a Magyar Termék Nonprofit Kft. és a nyertes pályázó 1 éves időtartamra 
védjegylicenc szerződést köt. A védjegy használata csak aláírt védjegylicenc szerződés esetén kezdődhet 
meg. 

10. A VÉDJEGY HASZNÁLATA, JOGOSULATLAN VÉDJEGYHASZNÁLAT ELLENI FELLÉPÉS RENDJE 

A védjegy használata során figyelembe kell venni és be kell tartani a Magyar Termék Nonprofit Kft. és a 
pályázó által kötött védjegylicenc szerződésben, az Arculati Kézikönyvben előírtakat. 

A védjegy azon a terméken/szolgáltatáson tüntethető fel, mely megfelel a tanúsításra bemutatott 
dokumentációnak és mintának. Ezen túlmenően a védjegyhasználó jogosult az elnyert védjegyet használni 
a kommunikációja során oly módon, hogy az ne legyen megtévesztő. A védjegyhasználat módját (tervezett 
és már megvalósult kommunikáció esetén is) köteles a "MAGYAR TERMÉK" Nonprofit Kft. titkára részére 
bemutatni. Amennyiben a védjegyhasználat módja megtévesztő, vagy nem felel meg az arculati 
kézikönyvben leírtaknak, esetleg megsérti a "MAGYAR TERMÉK" Nonprofit Kft. egyéb szabályzatában 
leírtakat, úgy a védjegyhasználó köteles a védjegyhasználat módját a "MAGYAR TERMÉK" Nonprofit Kft. 
titkárának útmutatása alapján módosítani. 

A jogosulatlan védjegyhasználattal szemben Licencadó jogosult fellépni. Licencadó köteles mindent 
megtenni a jogosulatlan védjegyhasználat megszüntetésére, az ebből fakadó jogi és vagyoni jellegű 
következmények érvényesítésére. Licencvevő szóban vagy írásban tájékoztathatja Licencadót, 
amennyiben tudomására jut a jogosulatlan védjegyhasználat. Licencvevő jogosult önállóan is fellépni a 
jogosulatlan védjegyhasználattal szemben, amennyiben Licencadó, többszöri felszólítása ellenére sem 
hajtja végre a szükséges intézkedéseket. Licencvevő tudomásul veszi, hogy hatékony fellépésre csak 
abban az esetben van lehetősége, ha használati joga a védjegylajstromba is bejegyzésre került. 

10.1. A védjegyhasználati jogot elnyert termék/szolgáltatás előállítójának kötelességei 

− Terméke/szolgáltatása minőségét és előállítási körülményeit folyamatosan legalább a 
védjegyhasználati engedély elnyerése során megismert szinten tartja.  

− A védjegyet a Magyar Termék Tanúsítási Eljárás Szabályzata, az Arculati Kézikönyv és a Védjegylicenc 
szerződés előírásai alapján használja.  

10.2. Időtartam 

A terméktanúsítás 3 éves időtartamra szól. Ezen időtartam alatt érvényes védjegylicenc szerződés alapján 
jogosult az előállító a védjegy használatára a tanúsított termék/szolgáltatás vonatkozásában. Amennyiben 
a 3 év lejár, az előállító a védjegy további használatára csak újabb kérelem benyújtásával és elbírásával 
jogosult.  

Az előállító csak a jogosultság időtartamának pontos megjelölése mellett használhatja a védjegyet vállalati 
kommunikációjában a használati jog megszűnése után. 

11. A VÉDJEGYHASZNÁLAT ELLENŐRZÉSE 

A védjeggyel megkülönböztetett termékek/szolgáltatások fogyasztói elismertsége, a védjegy piaci 
értékének védelme érdekében rendszeres és eseti utóellenőrzések szükségesek. Ezen ellenőrzések 

https://amagyartermek.hu/upload/tarolo/MT_licencszerzodes_osszevont_201910.docx
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biztosítják azt, hogy a védjeggyel megkülönböztetett termékek/szolgáltatások az előállítás és forgalmazás 
során folyamatosan megfelelnek a meghatározott követelményeknek. 

11.1. Rendszeres utóellenőrzés 

Az éves rendszeres utóellenőrzések során a Kft. titkára által a védjegyhasználóktól bekért nyilatkozatok 
alapján – a Tanúsítási Koordináló Szervezet dönt arról, hogy a védjegyet viselő termékek/szolgáltatások 
közül melyeknél szükséges szakértői vizsgálat a Tanúsítási Döntőbizottság döntésének előkészítéséhez. 
Azon termékek esetén, amelyeknél szakértői bírálat szükséges, a Tanúsítási Koordináló Szervezet által 
felkért szakértő, a forgalomban lévő védjegyes termékből/szolgáltatásokból véletlenszerűen mintát vesz 
vagy mintát/dokumentumokat kér be a védjegyet használó vállalkozástól olyan mennyiségben, amely a 
szükséges vizsgálatok és ellenőrzések elvégzéséhez elegendő.  

Amennyiben a pályázó az utóellenőrzés idejéig nem kötötte meg a védjegy használati szerződést, úgy a 
tanúsítás érvényessége automatikusan megszűnik. 

A döntés menete az utóellenőrzések esetében megegyezik a 9. pontban írtakkal. 

Amennyiben az utóellenőrzés során a Bíráló Bizottság hiányosságot tapasztalt, a Tanúsítási 
Döntőbizottság 

− felszólítja az előállítót a hiányosság kiküszöbölésére, vagy  

− a hibák felszámolásáig, de legkésőbb 6 hónapra felfüggeszti a védjegy használati jogot, vagy 

− dönt a védjegy használati jog és a védjegyhasználati engedély visszavonásáról. 

A Tanúsítási Döntőbizottság döntéséről a Tanúsítási Koordináló Szervezet – a döntés indoklásának 
leírásával – írásban tájékoztatja a védjegyhasználót. 

11.2. Magyar/hazai eredet ellenőrzése 

A Magyar Termék Nonprofit Kft. jogosult a 10.2. pontban meghatározott időtartam alatt egy alkalommal 
helyszíni eredet-ellenőrzés lefolytatására a termék/szolgáltatás magyar/hazai eredetének ellenőrzése 
céljából „Magyar Termék” és „Hazai Termék” és „Magyar Szolgáltatás” védjegyet használó 
termékek/szolgáltatások esetében. Élelmiszer termékek esetében a helyszíni vizsgálatra mérlegelés nélkül 
sor kerül, míg nem élelmiszer termékek és szolgáltatások esetében a helyszíni eredet-ellenőrzés 
szükségességéről a Tanúsítási Koordináló Szervezet dönt.  

A helyszíni eredet-ellenőrzés lefolytatását az adott iparág vonatkozásában széles körű ismeretekkel 
rendelkező, elismert szakértő végzi. Az éves helyszíni eredet ellenőrzéseket az előző év végéig a Tanúsítási 
Koordináló Szervezet készíti el a Kft. titkárának bevonásával. A pályázókat az ellenőrzés időpontjáról és az 
ellenőrzésre kerülő termékekről az értékelést végző, legalább 8 nappal az ellenőrzést megelőzően.  Az 
ellenőrzés időtartama maximum egy nap.  

A védjegyhasználó köteles a helyszíni eredet-ellenőrzés lefolytatásának feltételeit, az ellenőrzést végző 
szakértő számára a szükséges mértékben a dokumentumokhoz betekintési és hozzáférési jogot 
biztosítani. 

A helyszíni eredet-ellenőrzés díja 80 000 Ft + ÁFA, melyet a védjegyhasználó köteles az ellenőrzés 
időpontjáról történő értesítést követően, az ellenőrzés megkezdése előtt átutalni a Magyar Termék 
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Nonprofit Kft. részére. 

11.3. Eseti utóellenőrzés 

Fogyasztói reklamáció, hatósági bejelentés vagy más, a védjeggyel megkülönböztetett 
termék/szolgáltatás nem megfelelő minőségével kapcsolatos, a Kft.-hez beérkező információ esetén 
teljeskörű vagy részleges eseti ellenőrzés rendelhető el. 

A Magyar Termék Nonprofit Kft. jogosult a védjegyhasználótól adatokat bekérni, illetve helyszíni 
vizsgálatot lefolytatni, amennyiben valószínűsíthető, hogy az előállító megtévesztő módon használja a 
védjegyet. Amennyiben a Tanúsítási Döntőbizottság megállapítja a visszaélést, felszólítja a 
védjegyhasználót a védjegyszabályoknak megfelelő használatára.  

11.4. Változások bejelentése, kezelése 

A védjeggyel ellátott termék/szolgáltatás tartalmában vagy csomagolásán tervezett jelentős változásokról 
az előállító köteles írásban tájékoztatni a Tanúsítási Koordináló Szervezetet.  

A változás-bejelentést a Tanúsítási Koordináló Szervezet megvizsgálja, és szükség esetén értesíti a 
Tanúsítási Döntőbizottságot. 

Amennyiben a tervezett változtatás a termék/szolgáltatás fogyasztói megítélését és ezzel a védjegy hitelét 
veszélyezteti, a védjegy használatát a Tanúsítási Döntőbizottság feltételhez kötheti, vagy új eljárás 
lefolytatását írhatja elő. 

 

12. A VÉDJEGYHASZNÁLATI ENGEDÉLY ÉS A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG HASZNÁLATÁNAK KÖLTSÉGEI 

A pályázó a Nevezési Lap benyújtásával kötelezettséget vállal a felmerülő és az alábbiakban részletezett 
költségek és használati díjak megtérítésére. 

12.1.  Nevezési díj 

A tanúsítási eljárás lefolytatása díjfizetéshez kötött. A nevezési díj az alábbiak szerint, termék-
/szolgáltatásszámtól függően fizetendő. 

- Termék esetén „egy termék” meghatározása: Műszaki paramétereiben, csomagolásában 
mindenben vagy nagymértékben megegyező, ugyanazon folyamat által előállított, kézzelfogható 
darabok. 

- Szolgáltatások esetén „egy szolgáltatás” meghatározása: Paramétereiben mindenben vagy 
nagymértékben megegyező, ugyanazon folyamat által létrehozott, kézzel nem fogható 
tevékenységek. Amennyiben az adott szolgáltatásnak termékek is részei, úgy ezekre a termékekre 
igazaknak kell lenniük az előző, termékekre vonatkozó pontban meghatározott 
követelményeknek. 

Azokban az esetekben, ha a „nagymértékben megegyező” definíció nem egyértelmű, a Tanúsítási 
Koordinációs Szervezet képviselője dönt arról, hogy a nevezett termékek/szolgáltatások egy 
termék/szolgáltatás kategóriába sorolhatóak-e. 
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Nevezési díjak: 

1) Új pályázó és újraminősítés: 

Azonos jellegű termékek/szolgáltatások egy időben történő nevezése esetén: 

- 75.000 Ft + ÁFA / 1-10 db termék/szolgáltatás 

 Tíznél több termék/szolgáltatás nevezése esetén a további termékek/szolgáltatások díja: 5.000 Ft + 
ÁFA/db 

2) Termékbővítés (már minősített termékek /szolgáltatások bővítése): 

Azonos jellegű termékek/szolgáltatások egy időben történő nevezése esetén: 

- 25.000 Ft + ÁFA / 1-2 db termék/szolgáltatás. 

- 50.000 Ft + ÁFA / 3-5 db termék/szolgáltatás. 

- 75.000 Ft + ÁFA / 6-10 db termék/szolgáltatás. 

Tíznél több termék/szolgáltatás nevezése esetén a további termékek/szolgáltatások díja: 5.000 Ft + 
ÁFA/db 

Nem egyértelmű esetekben az „azonos jellegű termékek/szolgáltatások” meghatározása a Tanúsítási 
Koordinációs Szervezet képviselőjének feladata. 

12.2. Laboratóriumi és helyszíni vizsgálatok díja 

Amennyiben a Bíráló Bizottság elrendeli, a kérelem benyújtásával kapcsolatos laboratóriumi és/vagy 
helyszíni vizsgálatok költségei az előállítót terhelik. A laboratóriumi és/vagy helyszíni vizsgálatok díja 
megegyezik az aktuális piaci árakkal. 

Abban az esetben, ha laboratóriumi és/vagy helyszíni vizsgálat elvégzése válik szükségessé, a Bíráló 
Bizottság által meghatározott vizsgálatokról és azok költségeiről a Tanúsítási Koordináló Szervezet 
tájékoztatja a pályázót, aki írásban igazolja vissza azok elfogadását vagy elutasítását. 

12.3. A védjegy használati díja 

Licencvevőt licencdíj fizetési kötelezettség terheli, melynek feltételeit a Védjegylicenc Szerződés 
tartalmazza. 

12.4. Utóellenőrzési költségek 

Az utóellenőrzés esetleges kiegészítő vizsgálati költségei a védjegyhasználóját terhelik.  

Amennyiben az utóvizsgálatok során laboratóriumi és/vagy helyszíni vizsgálati költségek merülnek fel, a 
díjakkal kapcsolatos tájékoztatás és beleegyezés a 9. pontban leírtak szerint történik. 

 

13. A TANÚSÍTÁSI RENDSZERBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEK KÖTELESSÉGEI 

Jelen Szabályzat betartásával a tanúsítási rendszerben résztvevő szervek biztosítják a tanúsítás 
rendszerének folyamatos működését.  

Gondoskodnak a védjegy széleskörű megismertetéséről, piaci ismeretségének és elismertségének 
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megteremtéséről.  

Ennek érdekében:  

− rendezvényeken, a sajtóban, a médiákban ismertetik a tanúsítási rendszert és a védjegyet,  

− a védjegyet elnyert termékekről/szolgáltatásokról tájékoztatást adnak a médiában, információs 
anyagokat készítenek, ezeket széleskörűen terjesztik. 

A Magyar Termék Nonprofit Kft. marketing tevékenységét a Marketing Bizottság támogatja. 

  

14. A TANÚSÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK KEZELÉSE 

A Magyar Termék Nonprofit Kft., a tanúsítási eljáráshoz kapcsolódó előíró jellegű dokumentumait és 
formanyomtatványait a Tanúsítási Koordináló Szervezet készíti, módosítja és tartja nyilván. A 
dokumentumok, formanyomtatványok jóváhagyása a Taggyűlésen történik. 

A Tanúsítási Koordináló Szervezet a dokumentumok kezelése során gondoskodik azok: 

− azonosításáról (pl. dátum, cím, verziószám), 

− olvashatóságáról, védelméről (tárolás, vírusvédelem, adatvédelem, megőrzés), 

− az érvényes dokumentumok elérhetőségének biztosításáról, elosztásáról az érintett képviselők 
részére, 

− módosításainak követéséről, nyilvántartásáról, 

− az érintettek tájékoztatásáról (kiadás, érvénybelépés, visszavonás esetén). 


