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Mi a KMÉ?

Új, hazai, minőséget tanúsító védjegyrendszer – nemzeti 
minőségrendszer

Két tanúsító védjegyből áll – egyedülállóan komplex vizsgálati rendszer 
és objektív ellenőrzési-tanúsítási program áll mögötte

A Nébih szaktudására alapozva, annak szakmai támogatásával működik

Célja, hogy kizárólag a magas minőségű termékek viselhessék a KMÉ-
védjegyet



A KMÉ célja

A kiemelkedően magas minőségű élelmiszerek megkülönböztetése a 
piaci kínálatban szereplő más termékektől

Az elsőszámú hazai védjeggyé válás

Teljesíthető elvárások – elvárt teljesítmény

Széleskörű tudásra alapozás a követelmények kidolgozása során



Az előírásrendszer

o Védjegyszabályzatok
o Tanúsítási szabályzat
o Speciális tanúsítási követelmények, ún. termékleírások

Általános 
jogszabályi 
előírások

KMÉ 
Védjegyszabályzat 

és Tanúsítási 
szabályzat

Speciális tanúsítási 
követelmények



A kiválósági kritériumok

A termékkel szemben támasztott főbb elvárások

 Egyedi jelleg, kiváló tulajdonság
Megszokottnál kedvezőbb, azonosítható terméktulajdonság, amellyel 
kiemelkedik az azonos vagy hasonló termékek kínálatából

 Magas minőség
Az általános jogszabályi kötelezettségeken túl meg kell felelni a 
szabályzatokban és a Speciális tanúsítási követelményekben előírt 
konkrét, részletes minőségi követelményeknek



A kiválósági kritériumok: termékleírások,
ún. speciális tanúsítási követelmények

Kötelező elemek
A jogszabályi megfelelőség és azon túli elvárások

Választható elemek
o Termék
o Technológia/termékelőállítási folyamat
o Fenntarthatóság 

Minden csoportból legalább egy kritériumot a pályázónak 
vállalnia kell, de ő döntheti el, hogy melyek azok 



Termékleírások kidolgozása

Egyedülálló szakmaközi összefogás: 
hatósági, szakmai és tudományos 
szereplők együtt határozzák meg a 
minőség fokmérőit

Komplex előkészítő munka –
széleskörű társadalmasítás

valódi garancia a védjegyes 
termékek magas minőségére



Pályázás és a tanúsítás folyamata

 Pályázat benyújtása a kme.hu-ról elérhető pályázati felületen keresztül

 A pályázat szakmai értékelése, termékminta bírálat – bírálóbizottság 

 Átfogó helyszíni tanúsító audit – a Védjegyjogosult vagy az általa 
megbízott, független ellenőrző szervezet vagy személy

 Tanúsítási döntés – a Védjegyjogosult dönt a bírálóbizottság javaslata 
alapján

 Szerződéskötés – 3 évre





KMÉ és KMÉ arany fokozat

A Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegyrendszer két védjegyből áll:
o a KMÉ-védjegy
o a KMÉ arany fokozat



Termékmustra - Út az arany fokozathoz

Az adott termékkörben megvásárolható 
termékek versenye:
• „polcfelmérés” + nevezés
• laboratóriumi vizsgálatok,
• valamint széleskörű, zsűri 

részvételével történő „összekóstolás”
• csomagolásteszt.

Eddig lezárult termékmustrák: tejföl, túró, vaj kategóriában
Hamarosan a legjobb virslik számára is elérhető lesz az arany fokozat





KMÉ-védjegyes termékek

A boltok polcain elérhető védjegyes 
termékek száma folyamatosan nő.

Jelenleg 11 KMÉ-s termék (4 tejföl 
és 7 túró) 14 féle kiszerelésével 
találkozhatunk a vásárlás során, 
további 1-1 tejföl, natúr joghurt és 
trappista sajt esetében pedig 
folyamatban van a csomagolóanyag-
váltás.



Védjegykereső

A kme.hu honlapon elérhető 
védjegykeresővel különböző 
szempontok szerint 
tetszőlegesen szűrhetők, 
kereshetők a KMÉ-védjegyes 
termékek.



Folyamatosan bővülő pályázati lehetőségek
Jelenleg: 3 termékkör, 19 kategória

Tej és tejtermékek 
nyers tej
fogyasztói tej
joghurt
kefir
tejföl
túró
vaj 
tejszín
trappista sajt
mascarpone sajt

Húskészítmények 
érlelt kolbász
szalámi
virsli
párizsi

Friss húsok
friss sertéshús
házityúk friss húsa
friss pulykahús
liba friss húsa és
kacsa friss húsa



A pályázás megkönnyítése

A digitalizáció által biztosított 
lehetőségek kihasználása:
online pályázói és ügyintézői felület

Cél: a KMÉ-hez kapcsolódó pályázatok 
elektronikus beadásának és az elbírálás 
teljes folyamatának támogatása, a 
pályázat beérkezésétől egészen a 
szerződéskötésig

Ügyfélbarát rendszer: egyszerűbb és 
nyomon követhetőbb

https://palyazat.kme.hu



Megújult weboldal

Felépítésében és 
tartalmában is megújult a 
kme.hu.

Elindultak a KMÉ 
közösségi média felületei is: 
Facebook- és Instagram-
oldal, YouTube-csatorna



Céljaink

A pályázható termékkörök további bővítése, ezzel lehetőséget adva 
különböző élelmiszeripari területek gyártóinak és 
márkatulajdonosainak a termékeik kiválóságainak tanúsítására

A pályázást megkönnyítő elektronikus rendszer és a kommunikációs 
csatornák továbbfejlesztése

Kommunikációs kampányok a védjegyrendszer ismertségének 
növelése érdekében



KMÉ Védjegyiroda

Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum 
Nonprofit Kft. (ÉLBC Kft.)

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 212.
Telefon: +36 30 306 4238
vedjegy@elbc.hu



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


