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• Tanúsító védjegy: 
       A tanúsító védjegy olyan védjegy, amely meghatározott minőségű vagy egyéb 

jellemzőjű árukat vagy szolgáltatásokat azzal különböztet meg más áruktól vagy 
szolgáltatásoktól, hogy e minőségüket vagy jellemzőjüket tanúsítja.  

       A tanúsítandó minőségi vagy egyéb jellemzőket, valamint a tanúsítás szabályait a 
védjegyhez kapcsolódó szabályzat tartalmazza.  
 

• Földrajzi árujelzők: 
A tanúsító védjegyet sok esetben összekeverik a földrajzi árujelzőkkel.  
A földrajzi árujelzőknek két típusa van: 
       A földrajzi jelzés: A földrajzi jelzés valamely táj, helység, kivételes esetben ország 

neve lehet, amelyet ez erről a helyről származó, tehát ezek a földrajzi területen 
termelt, feldolgozott vagy előállított olyan termék megjelölésére használnak, 
amelyek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője kifejezetten ennek a 
földrajzi származásnak tulajdonítható. Pl.: Makói Hagyma. Vecsési Káposzta. 

       Eredet jelzés: Az eredet jelzés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve 
lehet, amelyet ez erről a helyről származó, tehát ezek a földrajzi területen termelt, 
feldolgozott vagy előállított olyan termék megjelölésére használnak, amelyek 
különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője kizárólag vagy lényegében az 
adott földrajzi környezet, az arra jellemző természeti és emberi tényezők 
következménye. Pl.: Hungaricum. 
 



• Magyar termék rendelet  
Önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 
74/2012. (VII.25.) VM rendeletet.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Kézműves termékek 
MÉ 2-109 irányelv A  kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről 
MÉ 2-105 irányelv  Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott kézműves tejterméke 

 
• Hagyományos és különleges termékek 
15/2008.(II.15) FVM rendelet a hagyományos különleges terméknek minősülő 
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről 
  
  
  
  
  
  
  

 

http://www.amagyartermek.hu/content/szakmai_oldalak/


• Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ) védjegy  
                                     
                               Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1998-ban hozta létre 

 
 
 

• Bio és Ökológiai Gazdálkodásból származó termék védjegy  
                                   A logót önkéntes alapon az EU-n belül előállított, nem előre                    

  csomagolt bio árukon, valamint harmadik országokból importált 
                                    biotermékeken is lehet használni. 

 
   

 
                                                    A magyar bio élelmiszer tanúsítás két védjeggyel is                

   rendelkezik. 
 
 
 
 
• Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy  
 
                                      Vágóállat és Hús Terméktanács (VHT) és a  
                                       Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



       Nemzeti Parki Termék 

 

        A védjegy célja: 

         A Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával, a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken működő 
helyi vállalkozások, gazdálkodók, gazdálkodó szervezetek támogatása, eladásra szánt termékeik 
megbecsülésének növelése, piaci lehetőségeinek bővítése. 

         A  helyi készítésű termékek fogyasztási kultúrájának emelése, piacra jutásának elősegítése, a természettel 
harmonikus gazdálkodás és termék előállítás ösztönzése. 

        

           Minősítés szempontjai: 

•  helyi nyersanyagokból készüljenek, és túlnyomóan ne tartalmazzák tájidegen, illetve termőhely idegen növény 
vagy tájidegen vadon élő állat származékát. 

• termék minőségével, megjelenésével vagy más kivételes tulajdonságával jól reprezentálja a térség természeti, 
táji és kulturális sajátosságait, 

• tevékenysége a helyi hagyományokra és helyi sajátosságokra épüljön. 

• tevékenységét a térség munkaerő kínálatára alapozva végezze. 

Ezek a termékek régió biotermékei, a helyi termék-előállítók, a települések kézműves mesterei, akiknek a 
termékei magában hordoznak  egy szeletet a régió ízeiből, zamatából, örökségéből, hagyományaiból. 

•  Természetesen elengedhetetlen, hogy a termék, szolgáltatás megfeleljen a hazai és európai uniós 
követelményeknek. 

  

        Élelmiszer szabályozás: 

• 1169/2011/EU rendelet     A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról  

• 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet      A gyártmánylapról 

• MÉ 2-101. irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott egyes feldolgozott      gyümölcstermékek   

• MÉ 1-3/51-1   Tejtermékek 

• MÉ 2-105 Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott kézműves termékek. 

 

 


