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1. Bevezetés
A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (továbbiakban:
MÉKISZ) kiemelt feladatának tekinti, hogy Magyarországon a kiváló minőségű és
megbízható (tanúsított) étrend-kiegészítő készítmények, valamint az étrend-kiegészítő
készítményekkel azonos formában megjelenő, hasonló funkciójú speciális - gyógyászati
célra szánt - tápszerek gyártása és forgalmazása valósuljon meg, illetve ehhez
kapcsolódóan fontosnak tartja, hogy felhívja a fogyasztók és a termékek ajánlásával
értékesítésével foglalkozó szakemberek figyelmét ezekre a termékekre. Ennek érdekében
kidolgozta a ”MÉKISZ Tanúsított Minőség” védjegy elnyerésének terméktanúsítási
rendszerét. Tanúsított minőségű étrend-kiegészítőnek illetve speciális - gyógyászati célra
szánt- tápszernek az az élelmiszer tekinthető, mely megfelel a nemzeti jogszabályoknak és
a Magyarország területén is érvényes harmonizált uniós előírásoknak, valamint a jelen
védjegyszabályzatban rögzített egyéb előírásoknak. Ezen feltételek együttes teljesülésével
a ”MÉKISZ Tanúsított Minőség” védjeggyel ellátott termékek minősége és
megbízhatósága az azonos vagy hasonló termékek kínálatában megszokottnál lényegesen
jobban garantált.
A tanúsító védjegy használati jog elnyerését a Magyarországon forgalmazott termékek
előállítói és/vagy forgalmazói kezdeményezhetik a MÉKISZ-nél. A ”MÉKISZ Tanúsított
Minőség” védjegy használati jogának megszerzése valamennyi étrend-kiegészítő
készítmény és az étrend-kiegészítő készítményekkel egyenértékű, azonos formában
megjelenő, hasonló funkciójú speciális - gyógyászati célra szánt – tápszerek esetében
kezdeményezhető, amely Magyarországon kereskedelmi forgalomban van.

2. Védjegytulajonos
A ”MÉKISZ Tanúsított Minőség” tanúsító védjegy jogosultja:
Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete
2922 Komárom,
Kőolaj u. 2.
Az egyesület tömöríti mindazokat, akik a Magyarország területén étrend-kiegészítő illetve
egyéb ezzel egyenértékű élelmiszer kategóriába tartozó készítmények gyártásával és
forgalmazásával foglalkoznak és érdekeik védelme, képviselete, szakmai kapcsolatok
kialakítása érdekében együtt kívánnak működni.
További részletes információ a www.mekisz.hu honlapon található.

3. Általános elvek
A MÉKISZ maradéktalanul biztosítja a tanúsító védjegy használati jogának elnyerését
biztosító terméktanúsítási rendszer teljes függetlenségét és pártatlanságát az alábbiak által:
Védjegyszabályzat
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A tanúsító védjegy használati jogának elnyerését biztosító terméktanúsítási
tevékenység és az ezzel kapcsolatos adminisztráció nem diszkriminatív jellegű,
minden a védjegy használati jog elnyerését pályázó szervezet (továbbiakban
„Pályázó”) részére hozzáférhető, amennyiben a kért tanúsítás a MÉKISZ által
működtetett terméktanúsítási tevékenység területére esik.
A tanúsító védjegy használati jogának elnyerését biztosító terméktanúsítási
tevékenység csak a „MÉKISZ Tanúsított Minőség” védjegy megszerzésére beadott
termékekre vonatkozik.
A tanúsító védjegy használati jogának elnyerését biztosító terméktanúsítási
tevékenység folyamán a MÉKISZ felelőssége a terméktanúsítás eredményeként a
védjegyhasználati jog megadására, fenntartására, felfüggesztésére és
visszavonására vonatkozik, a pályázatok szakmai értékelése minden esetben a
független tanúsító szervezet feladata.
A tanúsító védjegy használati jogának elnyerését biztosító terméktanúsítási eljárás
során a tanúsításban résztvevő termékek értékelési kritériumait a jelen
védjegyszabályzat tartalmazza, amely a jogszabályi környezet és az egyéb szakmai
szabályrendszerek változása esetén módosításra kerülhet. A mindenkor érvényes
védjegyszabályzatot MÉKISZ nyilvánosságra hozza a kérelmezők és a
közvélemény számára. A korábban megadott védjegyhasználati jogot, a
védjegyszabályzat változása nem érinti, azonban ez nem mentesíti a
védjegyhasználót a hatályos jogszabályi előírások betartásától. A hatályos jogi
előírások betartásának elmulasztása esetén védjegytulajdonos jogosult a jelen
szabályzatban rögzített módon a védjegyhasználati jog visszavonására.
A MÉKISZ alapszabályban rögzített működési gyakorlata, illetve a tanúsítási
eljárásba bevont szervezet szakmai felkészültsége biztosítja a bizalmat a
terméktanúsítás iránt A terméktanúsítási folyamatban illetve a védjegyhasználati
joggal kapcsolatos döntésben nem vehet részt olyan személy (beleértve a MÉKISZ
elnökségét és a MÉKISZ titkárságát is), aki a megelőző két évben bármilyen
függőségi kapcsolatban volt a Pályázóval.
A MÉKISZ egyéb tevékenységei nem befolyásolják a tanúsítások bizalmas
jellegét, tárgyilagosságát és pártatlanságát. A MÉKISZ nem végez olyan
tanácsadási tevékenységet, és nem ajánl olyan szolgáltatást, amely veszélyeztetheti
a terméktanúsítási folyamat bizalmasságát, tárgyilagosságát vagy pártatlanságát. A
Pályázó részére nyújtott szolgáltatás részeként viszont a terméktanúsításban
érintett munkatársak és szakértői a terméktanúsítással kapcsolatos észrevételekre
magyarázatot, állásfoglalást adhatnak, értelmezhetik az ágazati általános és
részletes követelményeket és egyéb információt is nyújthatnak.

4. A tanúsítási rendszer szervei, felelősségek és hatáskörök
4.1

A terméktanúsítás szervezeti diagramja
A tanúsító védjegy használati jogának elnyerését biztosító
tevékenységben résztvevő szervezetek és feladatkörök áttekintése
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MÉKISZ elnökség
•
•
•
•

védjegyszabályzat kialakítása és
karbantartás
védjegyhasználati joggal kapcsolatos
döntések
folyamat ellenőrzés
tanúsító védjegy népszerűsítése

Független tanúsító szervezet

MÉKISZ titkárság
•

•

A terméktanúsítási tevékenységgel
kapcsolatos adminisztratív tevékenység

A terméktanúsítási eljárás szakmai
kivitelezése: pályázatok fogadása,
elbírálása, tanúsítványok kiadása,
módosítása, megújítása,
visszavonása, tanúsítványok
nyilvántartása, a tanúsított termékek
listájának közzététele,
utóellenőrzések koordinálása

Független vizsgáló laboratórium
•

4.2

Termékminták beszerzése és a
termékek laboratóriumi vizsgálata a
független tanúsító szervezet előírása
alapján

MÉKISZ elnökség
A MÉKISZ elnöksége illetve annak képviseletében a MÉKISZ elnöke, az egyesület
alapszabályában rögzített általános rendelkezések figyelembevételével gyakorolja a
tanúsító védjegy használati jogának elnyerését biztosító terméktanúsítási rendszer
létrehozásával és működtetésével kapcsolatban a tulajdonosi jogokat és viseli a rendszer
működtetésével kapcsolatos felelősséget. Ennek keretében az elnökség gondoskodik:
• a rendszer működtetéséhez szükséges gazdasági feltételek biztosításáról,
• a terméktanúsítási eljárás követelményrendszerének kidolgozásáról illetve
frissítéséről,
• a terméktanúsítási eljárás működtetésében érintett személyek és szervezetek
megbízásáról és a szükséges szervek létrehozásáról,
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4.3

a védjegyszabályzat jóváhagyásáról, módosításáról, a rendszer folyamatos
ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról,
az eljárás függetlenségének és bizalmas ügykezelésnek biztosításáról,
a ”MÉKISZ Tanúsított Minőség” megfelelőség tanúsítvány és a védjegy használati
jog kiadásáról
a rendelkezésére álló eszközökkel gondoskodik a védjegy, illetve általában a
védjegyet elnyert termékek népszerűsítéséről minden piaci szereplő (beleértve
különösen a fogyasztók, a szak- és piacfelügyeleti hatóságokat is) irányába.

MÉKISZ titkárság
A MÉKISZ titkársága végzi a tanúsító védjegy használati jogának elnyerését biztosító
terméktanúsítási rendszer működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Ennek
keretében a titkárság gondoskodik:
• a védjegyszabályzat érvényes és érvényét vesztett változatainak megőrzéséről,
illetve a védjegyszabályzatot érintő változások átvezetéséről;
• tanúsító védjegy használati jogának elnyerését biztosító terméktanúsítási
rendszerrel kapcsolatos pályázati feltételek közzétételéről a MÉKISZ honlapján
(www.mekisz.hu );
• a MÉKISZ valamint a terméktanúsítási eljárás működtetésében érintett személyek
és szervezetek (különösen a pályázók, a független tanúsító szervezet és a független
vizsgáló laboratórium) közötti kapcsolattartásról, beleértve a szerződéskötéssel
kapcsolatos adminisztratív feladatokat;
• a pályázatokkal kapcsolatos nyilvántartásokról, beleértve a pályázatok értékelést
tartalmazó jelentések nyilvántartását is (a független tanúsító szervezet által átadott
adatok alapján);
• a tanúsítványokkal kapcsolatos nyilvántartásról (a független tanúsító szervezet
által átadott adatok alapján);
• a védjegyhasználati joggal rendelkező cégek publikus adatainak közzétételéről a
MÉKISZ honlapján.

4.4

Független tanúsító szervezet
A független tanúsító szervezet élelmiszeripari területen minőségbiztosítási rendszerek
ellenőrzésével és tanúsításával foglalkozó, valamely ilyen területen akkreditációval is
rendelkező, független szervezet.
A független tanúsító szervezet (melynek adatait az 1. melléklet tartalmazza) feladata - a
tanúsító szervezet és MÉKISZ közötti szerződés alapján - a tanúsító védjegy használati
jogának elnyerésére benyújtott pályázatok befogadása, szakmai értékelése és a
tanúsítványok kibocsátásával, visszavonásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.
Ennek keretében a független tanúsító szervezet gondoskodik:
•

a MÉKISZ nevére, de a független tanúsító szervezet címére benyújtott pályázati
anyagoknak befogadásáról, szükség esetén a hiánypótlásra történő felszólításról a
jelen védjegyszabályzat 3. mellékletében található ellenőrzési (validálási) lista
alapján;
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4.5

a validált pályázatok jelen védjegyszabályzat előírásai szerinti értékeléséről, és
megfelelőség esetén a „MÉKISZ Tanúsított Minőség " védjegy használati jogának
elnyerését igazoló tanúsítvány kiállításáról a 4. melléklet szerinti adattartalommal;
a hiányos pályázatok értékelés nélkül elutasításáról, amennyiben a benyújtott
pályázat validálása a védjegyszabályzat által előírt módon és határidővel nem
lehetséges;
a tanúsított termékkel kapcsolatos, a jelen védjegyszabályzat előírása szerint
bejelentett változások fogadásáról és értékeléséről, és az értékelés alapján a
változtatás elfogadásáról vagy elutasításáról;
a Pályázók és a pályázatok értékelési és tanúsítási eljárás szempontjából fontos
adatainak elsődleges kezeléséről, az ezzel kapcsolatos dokumentumok
nyilvántartásáról,illetve a publikus adatokat közzétételéről
az értékelés eredményét tartalmazó jelentés elkészítéséről és annak megküldésről
az érintettek (pályázó illetve MÉKISZ) részére;
utóellenőrzéssel kapcsolatos adminisztratív és értékelési feladatok elvégzéséről
(beleértve az utóellenőrzésbe bevont cégek és termékek kiválasztását, valamint a
termék csomagolásának, jelölésének ellenőrzését is, a független vizsgáló
laboratórium által megküldött csomagolóanyag képek alapján) a jelen
védjegyszabályzatban rögzített előírások alapján, felhasználva az utóellenőrzés
laboratóriumi vizsgálatait végző független vizsgáló laboratórium által megküldött
vizsgálati eredményeket.

Független vizsgáló laboratóriumok
A független vizsgáló laboratóriumok (melyek adatait az 2. melléklet tartalmazza) feladata
- vizsgáló laboratórium és MÉKISZ közötti szerződés alapján - a tanúsító védjeggyel
ellátott termékek laboratóriumi vizsgálata az utóellenőrzés keretében. Ennek keretében a
független vizsgáló laboratórium gondoskodik:
• a független tanúsító szervezet által az ellenőrzésbe bevont megfelelően azonosított
termék mintavételéről, beleértve a vitás esetek rendezéshez szükséges ellenmintát
is;
• a termék sajátosságainak megfelelő mikrobiológiai, fizikai, kémiai, érzékszervi
vizsgálatok elvégzéséről a független tanúsító szervezeten keresztül, a MÉKISZ
megrendelése alapján;
• a laboratórium általa végzett vizsgálatok eredményéről készített vizsgálati jelentés
(amely tartalmazza a vizsgált termék csomagolóanyagának minden felületének beleértve a védjegyelhelyezést is - képét, pontos megnevezését, a
tételazonosításhoz szükséges adatokat a termék csomagolásáról) kibocsátásáról és
a független tanúsító szervezethez történő eljuttatásáról.

5. A terméktanúsítási rendszer dokumentumainak kezelése
MÉKISZ a terméktanúsításhoz kapcsolódó összes dokumentumról jegyzéket vezet, amely
tartalmazza a dokumentumok adott pillanatban érvényes kiadási állapotát.
Védjegyszabályzat

7

Verzió: 1. / 2012.03.12.

Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete
2922 Komárom, Kőolaj u. 2. tel: +36-70-316-1003,
E-mail: mekisz@mekisz.hu, http://www.mekisz.hu

5.1

Védjegyszabályzat
A tanúsító védjegy használati jogának elnyerését biztosító terméktanúsítási tevékenység
alapdokumentációja a védjegyszabályzat, amely naprakészen mutatja be a
terméktanúsítási tevékenységet.
Amennyiben a terméktanúsítási rendszerben bármilyen változás következik be,
haladéktalanul átvezetésre kerül a védjegyszabályzatba. A védjegyszabályzatot és annak
módosításait a MÉKISZ elnökségének döntése alapján a MÉKISZ elnöke hagyja jóvá a
védjegyszabályzat aláírásával. A módosítások értelemszerűen átvezetésre kerülnek a
terméktanúsítási tevékenységről szóló információs anyagokban is (pl. beleértve a
MÉKISZ és a független tanúsító szervezet honlapján közzétett információkat is),
amennyiben azokat is érinti.
A védjegyszabályzat egy törzspéldánya a MÉKISZ titkárságán található meg.
Módosításkor a MÉKISZ titkárság feladata a módosítások átvezetése a szabályzatba és a
módosított változat kiadása. A tanúsítási tevékenységben bekövetkezett változásokról
minden esetben értesíteni kell az érintett feleket (pl: együttműködő külső szervezetek,
védjegyhasználók, stb.) A terméktanúsításokat a mindenkor érvényes dokumentumok
alapján kell végezni. A változás hatályba lépésekor folyamatban lévő értékelést a régi
dokumentumok szerint kell elvégezni, kivéve ha a változtatás olyan jogszabályi előírás
alapján történik, mely indokolja a változás figyelembe vételét a már folyamatban lévő
eljárásokban is.
MÉKISZ titkárságának meg kell őriznie a módosított dokumentum érvényét vesztett
változatának egy példányát is, amelyet piros áthúzással jelöl meg az egyértelmű jelölés
érdekében. A dokumentumok és feljegyzések megőrzési ideje 5 év, amennyiben
jogszabály másként nem rendelkezik.

5.2

A terméktanúsítási eljárás követelményrendszere
A terméktanúsítási eljárás követelményrendszerét a jelen védjegyszabályzat 5. melléklete
tartalmazza. A követelmények kidolgozásáról illetve frissítéséről a MÉKISZ elnöksége
gondoskodik szakmailag kompetens külső és/vagy belső szakértők bevonásával és a
független tanúsító szervezet véleményének figyelembe vételével. A követelményeket a
szakmai tartalom tekintetében a MÉKISZ elnöksége fogadja el. A követelmények
önállóan - a védjegyszabályzattól függetlenül is - elektronikus és nyomtatott formában
bármely érdeklődő számára hozzáférhetőek, illetve a védjegy elnyerésére jelentkező
számára átadásra kerülnek.

5.3

Tanúsító védjegy használati szabályzat
A tanúsító védjegy használatára vonatkozó szabályzatot (arculati előírást) a jelen
védjegyszabályzat 6. melléklete tartalmazza. A szabályzat egyértelműen tartalmazza, hol
és milyen formában lehet használni a „MÉKISZ Tanúsított Minőség” védjegyet.

5.4

Tájékoztatási kötelezettség alá eső dokumentumok
MÉKISZ minden érdeklődő számára hozzáférhetővé teszi az alábbi dokumentumokat:
• Védjegyszabályzat
• A terméktanúsítási eljárás követelményrendszere
• Általános tájékoztatás a tanúsítással összefüggő díjakról
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•
•
•
•
•

Nevezési lap
Tanúsító védjegy használati szabályzat
Referencia lista (a védjegyet használó gyártók, illetve termékek listája).
Védjegyhasználati szerződés minta
Tanúsítvány minta

5.5

Dokumentumok, feljegyzések kezelése
A terméktanúsításhoz kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések tárolása nyomtatott vagy
elektronikus formában úgy történik, hogy biztosított legyen a visszakereshetőség. A
feljegyzéseket csak úgy lehet módosítani, hogy a módosításból kiderüljön ki és mikor
végezte a módosítást.
A feljegyzéseknek kötelezően tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
• egyértelmű utalás arra, hogy mihez kapcsolódik az adott feljegyzés (cég, név,
regisztrációs szám stb.)
• kiállítás dátuma
• készítő aláírása.

5.6

Titoktartás és függetlenség
A tanúsító védjegy használati jogának elnyerését biztosító terméktanúsítási
tevékenységben résztvevő szervezetekkel és szakértőkkel, olyan szerződés kerül
megkötésre, amely biztosítja, hogy a Pályázókról és a termékekről azonosítható módon
nem nyilatkozhatnak, illetve, hogy a tudomásukra jutott bizalmas információkat
(különösen, de nem kizárólagosan a gyártási és üzemi titkokat) megőrzik, azt harmadik fél
számára semmilyen formában nem teszik hozzáférhetővé. A titkossággal és a bizalmas
ügykezeléssel kapcsolatos követelmények érvényesülése MÉKISZ elnöksége és MÉKISZ
titkársága tekintetében, megfelelő titkossági szerződés vagy nyilatkozat aláírásával valósul
meg.
Az eljárás függetlenségéről MÉKISZ a 3. pontban felsoroltak szerint gondoskodik.

6. Terméktanúsítás
6.1

A terméktanúsítás célja
A tanúsító védjegy használati jogának elnyerését biztosító terméktanúsítás célja:
• a Magyarországon kereskedelmi forgalomba lévő kiváló minőségű és megbízható
(tanúsított) étrend-kiegészítő készítmények, valamint az étrend-kiegészítő
készítményekkel egyenértékű, azonos formában megjelenő, hasonló funkciójú
speciális - gyógyászati célra szánt – tápszerek megkülönböztetése a piaci
termékkínálatban,
• a fogyasztók tájékoztatásán keresztül a fogyasztói döntések befolyásolása a
tanúsított termékek vásárlására
• a gyártók, forgalmazók ösztönzése a minőségfejlesztésre, ezáltal közvetett módon
a gazdaság fejlesztése
• az étrend-kiegészítő készítmények, valamint az étrend-kiegészítő készítményekkel
egyenértékű, azonos formában megjelenő, hasonló funkciójú speciális -
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gyógyászati célra szánt - tápszerek ajánlásában és forgalmazásában érintett
szakemberek és kereskedők tájékoztatásának segítése.
6.2

A pályázaton történő részvétel feltétele
A tanúsító védjegy használati jogának elnyerésére és az ennek részét képező
terméktanúsításra a védjegyszabályzat előírásainak elfogadásával önkéntesen lehet
pályázni.
A ”MÉKISZ Tanúsított Minőség” védjegy használati jogának elnyerésére az az egyéni
vagy társas vállalkozás pályázhat, amely
• a pályázott terméket Magyarországon kereskedelmi forgalomba hozza,
• a pályázott termékkel kapcsolatban rendelkezik a tulajdonosi jogokkal vagy
megfelelő tulajdonosi meghatalmazással,
• a termék előállításának feltételeiért, minőségéért felelősséget vállal,
• a termék előállításával és forgalomba hozatalával kapcsolatos törvényes
feltételeket betartja,
• a pályázat benyújtásával egyidejűleg önkéntesen vállalja a védjegyszabályzatban
meghatározott feltételek teljesítését és betartását.

6.3

A tanúsítási eljárás megindítása
A védjegyhasználati jog megadását a Pályázó a nevezési lap (7. melléklet) benyújtásával
kezdeményezi. A nevezési lap a MÉKISZ és a független tanúsító szervezet honlapjáról (a
független tanúsító szervezet adatait lásd az 1. mellékletben) tölthető le. A nevezési lapot
és ennek mellékleteként a terméktanúsításhoz szükséges dokumentumokat 1 nyomtatott és
1 elektronikus példányban a MÉKISZ nevére, de a független tanúsító szervezet címére
kell benyújtani. A 3. mellékletében található ellenőrzési (validálási) lista alapján a
független tanúsító szervezet a pályázat beérkezésétől számított 10 napon belül
megvizsgálja, hogy a kérelemhez valamennyi szükséges dokumentum benyújtása
megtörtént-e. A validálás eredményéről a nevezési lapon megjelölt elektronikus
levélcímen tájékoztatja a Pályázót. Hiányosan benyújtott pályázat esetén a
védjegyhasználati jog elnyeréséhez szükséges tanúsítási eljárás lefolytatását a független
tanúsító szervezet a hiánypótlásig, de legfeljebb 30 napra felfüggeszti, illetve a
hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő leteltével (a hiánypótlás elmaradása esetén)
visszautasítja. A pályázat benyújtásakor a független tanúsító szervezet a pályázatot egyedi
nyilvántartási (regisztrációs) számmal látja el a pályázat azonosíthatóságának biztosítása
érdekében.

6.4

A pályázat értékelése
A független tanúsító szervezet a terméktanúsítási eljárás követelményrendszere (lásd 5.
melléklet), valamint az érvényes nemzeti és uniós előírások alapján, a hiánytalan pályázat
rendelkezésre állásától számított 30 napon belül értékeli a benyújtott pályázatot. Az
értékelés kizárólag a benyújtott dokumentumok formai és tartalmi vizsgálatára terjed ki,
annak megállapítására, hogy a termék megfelel-e a részletes követelményrendszerben
meghatározott valamennyi feltételnek. Az értékelésnek nem része a terméket előállító
vállalkozás minőségügyi rendszerének - az 5. melléklet szerint megkövetelt rövid leíráson
túlmutató- részletes értékelése. A független tanúsító szervezet az értékelés alapján
levonható következtetéseket az úgynevezett összefoglaló jelentésben rögzíti. Az
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összefoglaló jelentésben a független tanúsító szervezet javaslatot tesz a MÉKISZ részére a
tanúsító védjegy használati jogának odaítélésre illetve a terméktanúsítvány kiadásra
vonatkozóan.
Amennyiben az értékelés eredménye szerint a termék a jelen védjegyszabályzatban előírt
követelményeket nem elégíti ki, akkor azt az összefoglaló jelentésben indokolni kell. Az
összefoglaló jelentést a független tanúsító szervezet a 6.5 pontban rögzítettek szerint
megküldi a pályázónak is.
Abban az esetben, ha a független tanúsító szervezet olyan hiányosságot állapít meg,
amelynek kijavítása szükséges ahhoz, hogy a termék megfeleljen a „MÉKISZ Tanúsított
Minőség " védjegy elnyeréséhez szükséges követelményeknek, javasolhatja a
védjegyhasználati jog és az ehhez szükséges tanúsítvány kiadásának feltételekhez kötését,
vagy (amennyiben ezt a hiányosság mértéke indokolja) saját hatáskörében dönthet a
tanúsítási eljárás 30 napra történő felfüggesztéséről a hiánypótlásra történő felszólítás
megküldésével egyidejűleg. Amennyiben a Pályázó a feltárt hiányosságokat a
rendelkezésre álló határidőn belül megszünteti, úgy a független tanúsító szervezet az
értékelést lezárja. A hiánypótlás elmulasztása esetén a pályázat elutasításra kerül.
A Pályázó, a pályázat ezen értékelési szakaszában a pályázatát bármikor indoklás nélkül
visszavonhatja, ekkor a független tanúsító szervezet a benyújtott teljes pályázatot
visszaadja Pályázónak. A visszavont pályázatról a független tanúsító szervezet másolatot
sem őrizhet meg, és annak tartalmáról harmadik félnek (beleértve a MÉKISZ elnökségét
is) információt nem adhat ki. A visszavont pályázatról a nyilvántartásban csak a benyújtó
cég és a pályázatban nevesített termék adatai, valamint a visszavonás ténye szerepelhet.
6.5

Döntés a védjegyhasználati jog elnyeréséről
A „MÉKISZ Tanúsított Minőség" védjegy használati jogának elnyerését igazoló
tanúsítvány kiadásáról vagy elutasításáról a független tanúsító szervezet összefoglaló
jelentése alapján - annak kézhezvételétől számított 15 napon belül - a MÉKISZ elnöksége
dönt. A döntés során MÉKISZ elnöksége csak a független tanúsító szervezet összefoglaló
jelentésben foglaltakat veszi figyelembe, amelynek alapján a tanúsítvány kiadását és a
védjegyhasználati jogot engedélyezi, vagy a tanúsítvány kiadását és a védjegyhasználati
jogot elutasítja.
MÉKISZ elnöksége döntése során a független tanúsító szervezet összefoglaló jelentésében
szereplő, a védjegyhasználati jog engedélyezésére illetve elutasítására vonatkozó
ajánlásától csak abban az esetben térhet el, ha úgy ítéli meg, hogy a tanúsító szervezet
valamilyen, a pályázat elbírálása szempontjából lényeges tényt figyelmen kívül hagyott
vagy ha MÉKISZ etikai bizottsága vagy valamely piacfelügyeleti szerv súlyos etikai
vétség miatt elmarasztaló határozatott hozott a termék reklámozásával és/vagy jelölésével
kapcsolatban. Ez esetekben MÉKISZ elnöksége, a figyelmen kívül hagyott lényeges tény
megjelölésével, visszaküldi a pályázatot a független tanúsító szervezetnek újbóli
értékelésre. A független tanúsító szervezetnek az ismételt értékelésre 10 nap áll
rendelkezésre.
Amennyiben a tanúsító védjegy használati jogának elnyerésére irányuló pályázat olyan
termékre vonatkozik, amellyel kapcsolatban etikai bizottsági vagy piacfelügyeleti eljárás
van folyamatban, úgy az eljárás lezárásáig MÉKISZ elnöksége felfüggesztheti döntését a
védjegyhasználati jog odaítéléséről.
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MÉKISZ elnöksége a védjegyhasználati jog elnyeréséről elutasításáról vagy az eljárás
felfüggesztéséről szóló döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a független tanúsító
szervezetet.
Elutasító döntés esetén a független tanúsító szervezet, a döntéstől számított 10 napon
belül, az összefoglaló jelentés egy példányának egyidejű megküldésével, elektronikus
levél formájában tájékoztatja az Pályázót a tanúsítvány kiadásának és a védjegyhasználati
jog megadásnak elutasításról.

7. A tanúsítvány kiadása és a védjegyhasználati jog engedélyezése
Pozitív döntés esetén a független tanúsító szervezet a döntéstől számított 10 napon belül
kiállítja, és a Pályázónak elektronikus levél útján megküldi a „MÉKISZ Tanúsított
Minőség" védjegy használati jogának elnyerését igazoló tanúsítványt az összefoglaló
jelentés egy példányával együtt és felkéri a Pályázót a védjegyhasználati szerződés
megkötésére. A védjegyet csak érvényes védjegyhasználati szerződés birtokában, a
tanúsító védjegy használatára vonatkozó szabályzat (arculati előírás) által előírt módon és
célra lehet felhasználni. A terméken a védjegy csak abban az esetben tüntethető fel, ha az
megfelel a tanúsításra bemutatott dokumentációnak és termékmintának.
A védjegyhasználati jogot elnyert Pályázók és a tanúsított termék adatait honlapjukon
mind a független tanúsító szervezet, mind MÉKISZ közzéteszi. A védjegyhasználat
elnyeréséről MÉKISZ közvetlen tájékoztatást adhat a médiának és az élelmiszerellenőrző
hatóságoknak is.
7.1

Fellebbezés a pályázat elutasítása ellen
A Pályázó a védjegy használatára feljogosító tanúsítvány megadásának elutasítása ellen a
kézhezvételtől számított 15 napon belül a MÉKISZ nevére, de a független tanúsító
szervezet címére megküldött írásos fellebbezéssel élhet. A fellebbezésben részletesen ki
kell fejteni az elutasító döntéssel szemben álló érveket. A független tanúsító szervezet
feladata rögzíteni a fellebbezést a reklamáció és fellebbezés nyilvántartásban. A
fellebbezésben előadott indokokat a független tanúsító szervezet megvizsgálja és a
fellebbezés kézhezvételétől számított 15 napon belül a MÉKISZ elnöksége számára
javaslatot tesz az elutasító döntés fenntartására vagy visszavonásra. A javaslat alapján a
MÉKISZ elnöksége 15 napon belül döntést hoz, és vagy elrendeli a tanúsítvány és a
védjegyhasználati jog kiadását, vagy elutasítja a fellebbezést.
MÉKISZ elnöksége döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a független tanúsító
szervezetet. A MÉKISZ elnökségének döntéséről a független tanúsító szervezet írásban,
elektronikus levél útján tájékoztatja az érintettet.

8. A védjegy használata
8.1

8.2

A védjegyhasználat időtartama
A védjegy használatát a tanúsítási döntést hozó a kiadott tanúsítványban meghatározott
időre általában 5 évre engedélyezi. Ezen időtartam lejártával csak újabb, megújító
pályázat benyújtásával lehetséges a védjegy további használata.
A védjegyhasználathoz kapcsolódó minőségügyi követelmények
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A védjegyet elnyert termék teljes előállítási folyamata során - az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló törvényre figyelemmel - olyan önellenőrzési,
minőségbiztosítási, nyomonkövetési, termék-visszahívási rendszereket vagy ilyen
rendszerek olyan elemeit kell működtetni, amelyekkel biztosítható az élelmiszer
biztonságossága, megfelelő minősége, azonosíthatósága és nyomon követhetősége;
8.2.1 A védjegyet elnyert termék azonosítása és nyomonkövethetősége
A védjegyet elnyert termék teljes előállítási folyamata alatt olyan azonosítási és
nyomonkövethetőségi módszereket kell alkalmazni, amelyek segítségével biztosítható az
előállítás során felhasznált anyagok visszavezethetősége. Továbbá biztosítani kell a
meghatározott szintű nyomonkövethetőséget a termék forgalomba hozatala során is,
amely biztosítja a termék szükség szerinti visszahívhatóságát. Az azonosítást,
nyomonkövetést és a válságkezelést az előállítónak szabályoznia kell.
8.2.2 Nem megfelelő termék kezelése
A védjegyet elnyert vállalkozásnak olyan szabályozásokat kell létrehoznia, amelyek
biztosítják, hogy az előírt követelményeknek nem megfelelő minőségű terméket ne
hozhassanak a védjeggyel forgalomba. Ennek a szabályozásnak ki kell térnie a nem
megfelelő termék azonosítására, értékelésére, elkülönítésére és a további kezelésre
vonatkozó intézkedésekre.
8.2.3 Helyesbítő és megelőző intézkedések
A védjegyet elnyert termék esetében fellépő tényleges vagy esetleges nem megfelelőségre
helyesbítő és megelőző tevékenységet kell végrehajtania a védjegyet elnyert
vállalkozásnak. Ennek a helyesbítő és megelőző tevékenységnek a probléma
súlyosságával és a fellépő kockázattal arányban kell lennie. A helyesbítő tevékenységnek
ki kell térnie a vevői észrevételek és reklamációk kezelésére is.
A védjegyet elnyert vállalkozás kötelessége, hogy bármilyen, a tanúsított terméket érintő
nem megfelelőségről, valamint a meghozott intézkedésekről 5 napon belül írásban
tájékoztassa a független tanúsító szervezetet.
8.3

Változtatás a védjegyet elnyert terméken
Amennyiben a védjegy használati jogát elnyert vállalkozás a termék bármilyen jellemzőjét
(beleértve e termék jelölését is) megváltoztatja, akkor ezt köteles - a forgalomba hozatal
előtt - a független tanúsító szervezetnek bejelenteni a módosuló dokumentumok
megküldésével. A bejelentést a független tanúsító szervezet megvizsgálja és a bejelentés
kézhezvételétől számított 15 napon belül MÉKISZ elnöksége számára javaslatot tesz a
módosított termék tekintetében a védjegyhasználati jog fenntartására vagy visszavonásra.
A MÉKISZ elnöksége a javaslat alapján 15 napon belül döntést hoz. A MÉKISZ
elnökségének döntéséről a független tanúsító szervezet írásban tájékoztatja az érintettet.
Elutasító döntés esetén a tájékoztatásban a független tanúsító szervezet jelzi, hogy a
védjegyhasználati jog nem vonatkozik a módosított termékre és a módosított termékek
tekintetben a védjegyhasználatot kifejezetten megtiltja.
Adminisztratív változások vagy kötelező jogszabályi előírás módosulásából eredő
változtatások esetén, amennyiben a bejelentett változtatások pusztán adminisztratív
jellegűek (pl. védjegy használati jogot elnyert vállalkozás adatainak változása, vagy
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amennyiben a változtatás kizárólag kötelező jogszabályi előírásnak tesz eleget, és nem
érinti a termék összetételét ill. az egészségre vonatkozó állításokat, vagy új kiszerelés
(beleértve a promóciós kiszereléseket is) bevezetésére kerül sor a termék jelölésnek
érdemi változtatása nélkül, stb.) úgy a változtatás bejelentésnek tényét a független tanúsító
szervezet saját hatáskörében (a MÉKISZ elnökségének bevonása nélkül) tudomásul veszi,
és erről elektronikus levél formájában visszaigazolást küld az érintett vállalkozás számára
és a bejelentett változtatásokat a nyilvántartásában rögzíti.
8.4

A védjegyhasználati jog megszűnése
A védjegyhasználati jog megszűnik, ha
• a tanúsítványban rögzített időtartam lejár,
• a védjegy használatáról a védjegyet elnyert vállalkozás bármilyen okból lemond,
• a tanúsítványt és a védjegyhasználati jogot a MÉKISZ a védjegyszabályzat
megsértése miatt visszavonja.
A védjegyhasználati jog megszűnésekor (kivéve a védjegyszabályzat megsértése miatt
visszavont használati jog esetét) a szokásos üzletmenet szerinti mennyiséget meg nem
haladó, már forgalomba hozott, tanúsító védjeggyel ellátott termékek a lejárati idő végéig
forgalomban maradhatnak.

8.5

A védjegyhasználati jog megsértése, jogosulatlan védjegyhasználat
A védjegyhasználati jogot megsérti a védjegyet elnyert vállalkozás, amennyiben
• érvényes tanúsítvány nélkül használja a védjegyet,
• nem a védjegyszabályzatban meghatározott követelményeknek megfelelő
minőségben hozza forgalomba a védjeggyel ellátott termékét,
• a védjegyet elnyert termék összetételében, minőségi jellemzőiben előzetes
bejelentés és annak elfogadása nélkül változtatott,
• a védjegyszabályzatban a védjegy használó számára előírt kötelezettségeknek nem
tesz eleget,
• a MÉKISZ védjegy használati jogot korlátozó, felfüggesztő döntése ellenére
forgalomba hoz és forgalomban tart védjegyes terméket,
• az aktuális védjegyhasználati díjat az esedékességet követő 90 napon belül nem
fizeti meg.
A „MÉKISZ Tanúsított Minőség” megfelelőség tanúsító védjegy jogosulatlan használata
esetén a MÉKISZ a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló hatályos
törvényben (jelenleg az 1997. évi XI. törvény 27. §-ában) foglaltak szerint jár el. A
jogosulatlan védjegyhasználatról a MÉKISZ tájékoztathatja a médiát és az
élelmiszerellenőrző hatóságokat.

8.6

A védjegyhasználati jog meghosszabbítása
A védjegyhasználati jog meghosszabbítására vonatkozó kérelmet a védjegyhasználati jog
lejártát megelőzően legfeljebb 4 hónappal, de legalább 2 hónappal előbb be kell nyújtani a
MÉKISZ nevére, de a független tanúsító szervezet címére megküldött pályázati anyaggal
(megújító pályázat):
A megújító pályázat során ismételten be kell nyújtani:
• a nevezési lapot
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•
•
•
•

a védjegyhasználati jog megadása óta bevezetett változtatások listáját
három hónapnál nem régebbi laboratóriumi vizsgálati eredményeket a termékre
vonatkozó mikrobiológiai, fizikai, kémiai és érzékszervi tulajdonságokra
vonatkozóan (összhangban az érvényes specifikációval)
a forgalmazásnak megfelelő minőségű termékmintát
igazolást a védjegyhasználati jog meghosszabbításának eljárási díjának
befizetéséről

Amennyiben független tanúsító szervezet a meghosszabbításhoz benyújtott
dokumentumok és termékminta alapján azt állapítja meg, hogy a védjegyet elnyert
terméken a változások nem kerültek bejelentésre, akkor a Pályázót felszólítja, hogy a
megújításhoz teljes dokumentációt (egy új pályázat benyújtásnak megfelelő
dokumentációt) nyújtson be.
A tanúsító védjegy használati jogának meghosszabbítása során az eljárási határidők
értelemszerűen megegyeznek az új pályázatra vonatkozó határidőkkel.
A védjegyhasználati jog meghosszabbítására vonatkozó eljárás a védjegyhasználati jog és
az ehhez szükséges tanúsítvány meghosszabbításával vagy elutasításával zárulhat.
MÉKISZ döntésével szemben a 7.1 pontban leírtak szerint lehet fellebbezni.

9. A védjegyhasználat ellenőrzése
A tanúsító védjegyet viselő termékek fogyasztói elismertsége, a védjegy piaci értékének
védelme érdekében biztosítani kell, hogy a tanúsított termék az előállítás és forgalmazás
során
folyamatosan
megfeleljen
a
védjegyszabályzatban
meghatározott
követelményeknek. Ennek betartását a védjegy tulajdonosa az utóellenőrzések keretében
vizsgálja.
9.1

Rendszeres utóellenőrzés
A rendszeres utóellenőrzésre a független tanúsító szervezet kockázatelemzés alapján
választja ki a tanúsító védjegyet viselő termékek köréből az ellenőrzésnek alávetendő
termékeket. Általános elvként arra kell törekedni, hogy évente a tanúsító védjegyet viselő
termékek legalább 7,5 %-ának vizsgálatára sor kerüljön. A kiválasztott termék
sajátosságainak megfelelő mikrobiológiai, fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat
MÉKISZ megrendelése alapján valamelyik független vizsgáló laboratórium (ezek listája a
2. mellékletben található) végzi. A független vizsgáló laboratórium vizsgálati jelentése, az
utóellenőrzésre kiválasztott termék jelölése (beleértve a tanúsító védjegy megfelelő
használatát is), valamint a publikus reklámanyagok szúrópróba szerű ellenőrzése alapján a
független tanúsító szervezet elvégzi termék megfelelőségének értékelését és ennek
eredményét utóellenőrzési jelentésben rögzíti. A független vizsgáló laboratórium
vizsgálati jelentése, az utóellenőrzési jelentés mellékletét képezi.
Amennyiben az utóellenőrzések során a független tanúsító szervezet hiányosságot nem
állapít meg, úgy az utóellenőrzési nyilvántartásában rögzíti, hogy „a tanúsító védjegy
használat a <dátum> tartott utóellenőrzés alapján az előírásoknak megfelelő, intézkedés
nem szükséges”.
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Amennyiben az utóellenőrzés során a független tanúsító szervezet hiányosságot állapít
meg, úgy a független tanúsító szervezet továbbítja az utóvizsgálati jelentést MÉKISZ és a
védjegyhasználó vállalkozás számára. A védjegyhasználó az utóellenőrzési jelentés
tartalmával kapcsolatban a kézhezvételt követő 15 napon belül észrevételt tehet. Az
utóellenőrzés lezárása ebben az esetben az utóellenőrzési jelentés és a védjegyhasználó
észrevételei alapján a MÉKISZ elnökségének feladata, amelyre a védjegyhasználó
számára észrevétel megtételére rendelkezésre álló határidő leteltét követő 45 napon belül
kell sort keríteni. Ez a határidő 30 nappal meghosszabbítható a védjegyhasználó kérelmére
abban az esetben, ha erre a védjegyhasználó által önként felvállalt, igazoló vizsgálatok
időigénye miatt van szükség. Az utóellenőrzés lezárásaként a MÉKISZ elnöksége a
hiányosság súlyosságától függően az alábbi döntéseket hozhatja:
• visszavonja a védjegyhasználati jogot illetve a védjegy használati jog elnyerést
igazoló tanúsítványt
• határozott időre, de legfeljebb 6 hónapra felfüggeszti a védjegyhasználati jogot és
egyidejűleg felszólítja a védjegyhasználót a feltárt hiányosságok pótlására
• a védjegyhasználati jog felfüggesztése nélkül felszólítja a védjegyhasználót a
feltárt hiányosságok pótlására
• megállapítja, hogy intézkedésre nincs szükség
A MÉKISZ elnökségének döntését a független tanúsító szervezet az utóellenőrzési
nyilvántartásában rögzíti, és erről írásban tájékoztatja a védjegyhasználót.
9.2

Eseti utóellenőrzés
A tanúsító védjegyet viselő termék nem megfelelő minőségével kapcsolatos fogyasztói
panasz, vagy bármely más bejelentés esetén a független tanúsító szervezet, a bejelentésben
foglaltak értékelése alapján, kezdeményezheti a védjegyet viselő termék soron kívüli
ellenőrzését. Az eseti utóellenőrzés lefolytatása, az eredményének értékelése és a
döntéshozatal a rendszeres utóellenőrzésnél leírtak szerint történik.

10. Reklamációk kezelése
A védjegyhasználati joggal rendelkező vállalkozásoktól, illetve más, harmadik féltől
beérkező írásos reklamációkat a független tanúsító szervezet fogadja. A reklamációkat
nyilvántartásba veszi és saját hatáskörében elbírálja illetve megválaszolja azokat.
Amennyiben a reklamáció olyan szakmai kérdést érint, amely a tanúsító védjegy
használati jogának elnyerését biztosító terméktanúsítási rendszer lényeges (eljárási,
szakmai) elemét érinti, úgy a reklamáció rendezésének módjáról MÉKISZ elnöksége dönt,
a független tanúsító szervezet által összeállított reklamációs feljegyzés alapján. A
MÉKISZ elnökségének döntéséről a független tanúsító szervezet írásban tájékoztatja az
érintetteket.
A reklamáció lezárása után a független tanúsító szervezet aktualizálja a reklamáció és
fellebbezés nyilvántartást.
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11. Adminisztráció
11.1 A védjegyhasználók tájékoztatása
A védjegyhasználati jogot elnyert vállalkozás részére a független tanúsító szervezet a
tanúsító védjegy használatát jogának elnyerését igazoló tanúsítvány mellé megküldi a
védjegyhasználati szerződést és a védjegyhasználat módját meghatározó arculati előírást.
11.2 A védjegyhasználók nyilvántartása
A védjegyhasználati jogot kapott ügyfelek (védjegyhasználók) nyilvántartása külön
adatbázisban történik. Az adatbázis tartalmazza az ügyfél adatait, valamint minden
lényeges adatot, ami a tanúsításhoz, a védjegyhasználati joghoz illetve utóellenőrzésekhez
(felülvizsgálatokhoz) kapcsolódik. Az adatbázis frissítése és naprakészen tartása a
független tanúsító szervezet feladata.

12. A terméktanúsítási eljárás és a védjegyhasználati jog
költségei
A Pályázó a Nevezési Lap benyújtásával kötelezettséget vállal a felmerülő és az
alábbiakban részletezett költségek és a használati díj megfizetésére.
12.1 Nevezési díj
A nevezési díj aktuális összegét a vonatkozó kedvezményekkel együtt a 8. melléklet
tartalmazza. A nevezési díj következő évre érvényes összegéről MÉKISZ elnöksége a
megelőző év november 30-ig dönthet.
A nevezési díjat a pályázat benyújtása előtt MÉKISZ 12029004-01024941-00100006
számú számlájára kell befizetni. A befizetett összegről a pályázat kézhezvételét követően
MÉKISZ a díj beérkezését követően haladéktalanul számlát küld a Pályázó számára.
A MÉKISZ titkárságának küldött külön kérésre, a nevezési díj befizetése MÉKISZ által
előre kiállított számla ellenében is lehetséges.
A nevezési díjat a Pályázónak abban az esetben is meg kell fizetnie, ha a pályázata
eredménytelenül zárul, vagy a későbbiekben visszavonja a pályázatot.
12.2 Védjegyhasználati díj
A védjegyhasználati díj (éves fenntartási díj) aktuális összegét a vonatkozó
kedvezményekkel együtt a 8. melléklet tartalmazza. A védjegyhasználati díj következő
évre érvényes összegéről MÉKISZ elnöksége a megelőző év december 31-ig dönthet,
azzal, hogy a változtatás mértéke nem haladhatja meg a következő évre várható infláció
mértékét.
A védjegyhasználati díj fizetésének fordulónapja a „MÉKISZ Tanúsított Minőség"
védjegy használati jogának elnyerését igazoló tanúsítvány kiadásának dátuma. A
védjegyhasználati díj mértéke a tanúsító védjegyet viselő termék forgalmazásából
származó, a fordulónapot megelőző 12 hónapban elért nettó árbevétel nagyságától függ.
MÉKISZ titkárság a fordulónapot követően bekéri az adott termék fordulónapot megelőző
12 hónapjára vonatkozó nettó árbevételi adatot, az éves díj megállapításához.
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A védjegyhasználati díj az első évre megegyezik a nettó árbevétellel arányos
védjegyhasználati díj első kategória szerinti legkisebb összegével (lásd 8. melléklet).
Az egy termékcsaládba tartozó azonos hatóanyag összetételű, de különböző ízesítésű
és/vagy különböző színű termékek esetén csak egy védjegyhasználati díj fizetendő,
melynek összege a termékek együttes nettó árbevétele alapján a 8. melléklet szerint
meghatározott díjtétel.
12.3 A védjegyet elnyert terméket érintő változások bejelentésének díja
A védjegyet elnyert terméket érintő változások bejelentésnek díja a mindenkori nevezési
díj 30%-a, azzal, hogy a 8.5 pontban az „adminisztratív változások vagy kötelező
jogszabályi előírás módosulásából eredő változtatások” címszó alatt meghatározott
változások bejelentésért nem kell díjat fizetni.
12.4 A védjegyhasználati jog meghosszabbításnak díja
A védjegyhasználati jog meghosszabbításának eljárási díja a mindenkori nevezési díj
50%-a, amennyiben a védjegyhasználati jog meghosszabbítása kapcsán semmilyen
változás bejelentésére nem kerül sor, vagyis a 12.3 pont szerinti változások a
meghosszabbítást megelőzően bejelentésre kerültek. Amennyiben ez utóbbi feltétel nem
teljesül, akkor a védjegyhasználati jog meghosszabbításának eljárási díja a mindenkori
nevezési díj 100 %-a.
12.5 Egyéb költségek
A tanúsító védjegy használati jogának elnyerését biztosító terméktanúsítási rendszer
működtetésének, fenntartásának és lehetőség szerinti népszerűsítésének minden egyéb
költségét, beleértve a mintavétel és az utóellenőrzések laboratóriumi vizsgálatának
költségét is) a MÉKISZ fedezi a befolyó nevezési és védjegyhasználat díjakból, valamint
pályázati forrásokból.
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Cégjegyzékszáma: CG. 01-09-690810
Adószáma:
12525658-2-41
Képviselője:
Kovács Dóra ügyvezető
E-mail:
info@okogarancia.hu
Telefon:
+36-1-336-0533
Honlap:
www.okogarancia.hu
Megnevezés:
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2. Melléklet
A független vizsgáló laboratóriumok adatai

Megnevezés:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviselője:
E-mail:
Telefon:
Honlap:

Védjegyszabályzat

WESSLING Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági,
Egészségvédelmi és Minőségügyi Szolgáltató Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.
01-09-167826
10772452-2-41
Dr. Zanathy László
etrendkiegeszito@wessling.hu
+36-1-272-2100
www.wessling.hu

20

Verzió: 1. / 2012.03.12.

Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete
2922 Komárom, Kőolaj u. 2. tel: +36-70-316-1003,
E-mail: mekisz@mekisz.hu, http://www.mekisz.hu

3. Melléklet
Ellenőrző (validálási) lista a pályázatok befogadásához
A független tanúsító szervezet a beérkezett pályázatok befogadásához az alább felsorolt
dokumentumok meglétét ellenőrzi:
• Kitöltött nevezési lap
• Cégszerűen aláírt meghatalmazás, amennyiben a Pályázó képviselő útján jár el
(amennyiben nevezési űrlapot a képviselő írja alá).
• OÉTI által kiállított notifikációs igazolás másolata
• Gyártmánylap, mely részletesen tartalmazza a termék mennyiségi és minőségi
összetételét (A Magyarországon előállított termék esetében a 157/2009. (XI. 18.) FVM
rendelet szerint vagy külföldön előállított termék esetében ezzel egyenértékű
adattartalommal bíró dokumentum)
• A termék csomagolásának grafikai tervei
• A terméken szereplő jelölések, szöveges formában
• A termék csomagolásán szereplő egészségre vonatkozó állítások használatának
jogszerűségét alátámasztó hivatkozások felsorolása (pl. hivatkozás az engedélyezett
állítások EU listájára vagy EFSA állásfoglalásra)
• A termékre vonatkozó minőségi előírás (specifikáció) és az alkalmazott vizsgálati
módszerek leírása, benne a vállalt érzékszervi, fizikai, kémiai, és mikrobiológiai
paraméterek, a tűrési tartománnyal együtt. Az alkalmazott módszerek leírása
helyettesíthető egy listával, amely azonosítható módon tartalmazza az alkalmazott
vizsgálati módszerek felsorolását és egy nyilatkozat, hogy kérés esetén bármely
vizsgálati módszer részletes leírása átadásra kerül a független tanúsító szervezet
számára
• Tápérték adatok (amennyiben a terméken a tápérték feltüntetésre kerül)
• Allergénnyilatkozat minden jogszabály által megnevezett allergénről (része lehet a
specifikációnak)
• GMO igazolások és/vagy nyilatkozat
• TSE/BSE igazolások és/vagy nyilatkozat
• Kifejezetten sportolóknak szánt termék esetén doppingmentességi nyilatkozat (a
tanúsító szervezet kérésére)
• A termék gyártásához felhasznált alapanyagok (ható- és segédanyagok) és
csomagolóanyagok specifikációja vagy tipikus minőségi bizonylata
• A gyártóhely minőségügyi rendszeréről kiállított igazolás (pl: HACCP igazolás) vagy
az előállító nyilatkozata a vonatkozó jogszabályok szerint minőségügyi rendszer
fenntartásáról.
• A termék javasolt lejárati idejét alátámasztó dokumentumok és/vagy stabilitási
vizsgálati adatok
• Termékminta
• A termékmintához tartozó minőségi bizonylat (vizsgálati eredményekkel)
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4. Melléklet
A tanúsítvány minimális adattartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MÉKISZ logója
A független tanúsító szervezet logója
A tanúsítvány megnevezése („MÉKISZ Tanúsított Minőség” –Minősítő Tanúsítvány)
A tanúsítvány száma
A védjegyhasználati jogot elnyert vállalkozás megnevezése és címe (egyezően a
nevezési lapon szereplő Pályázó adataival)
A tanúsított termék megnevezése (melyre a tanúsító védjegy felhelyezhető)
A független tanúsító szervezet és a MÉKISZ közös nyilatkozata, hogy a tanúsított
termék megfelel a védjegyszabályzatban rögzített követelményeknek, és mint ilyenen
a „MÉKISZ Tanúsított Minőség” védjegy feltüntethető
A tanúsítvány kiállításának dátuma
A tanúsítvány érvényessége
A független tanúsító szervezet és MÉKISZ képviselőjének neve és aláírása
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5. Melléklet
A terméktanúsítási eljárás követelményrendszere
A „MÉKISZ Tanúsított Minőség” védjegy használata azon
engedélyezhető, melyek eleget tesznek az alábbi követelményeknek:

termékek

esetében

• A termék összetétele, előállítása, minősége és jelölése feleljen meg az élelmiszerekre
és ezen belül az étrend-kiegészítőkre illetve speciális - gyógyászati célra szánttápszerekre vonatkozó nemzeti és uniós követelményeknek. Ennek a feltételnek a
teljesülése a következő adatok benyújtásával igazolható
o Gyártó és gyártóhely(ek) (beleértve a csomagolás és a termék felszabadítás
helyét is), valamint forgalmazó adatai (elérhetőséggel)
o Részletes mennyiségi összetétel (növényi összetevők esetében a pontos
azonosíthatóságot biztosító elnevezés /növényi rész, faj megnevezése/, és
kivonatok esetében a drog- extraktum arány is). Keverékek alapanyagok
anyagok esetében az összetevők mennyiségének részletes felsorolása a
minőségük pontos feltüntetésével.
o A felhasznált adalékanyagok felsorolása (a funkciójuk megadásával együtt)
A felhasznált alapanyagok minőségére vonatkozó adatok, beleértve a GMO és
- az állati eredetű anyagokra - a TSE és mentesség igazolását is.
o A korlátozással felhasználható adalékanyagok esetében igazoló adatok
(számítás) arra vonatkozóan, hogy ezek mennyisége a megengedett
határértéket nem haladja meg (pl.: színezékek, édesítőszerek, egyéb
segédanyagok, amelyek felső határértékkel rendelkeznek stb.).
o Csomagolás leírása, a felhasznált csomagolóanyagok minőségét igazoló
adatokkal (beleértve a csomagolóanyag színezékeinek(mesterkeverék),
felsorolása ezek minőségének feltüntetésével, valamint a gyártó megadásával)
o A termék előállításának rövid leírása (lehetőség szerint folyamatábrával és a
tipikus sarzsméret megadásával)
o A gyártóhely minőségügyi rendszerének rövid ismertetése, valamint az
előállító nyilatkozata a vonatkozó jogszabályok szerint minőségügyi rendszer
fenntartásáról vagy ezt helyettesítő - független minősítő szervezet által
kiállított- igazolás (jellemzően HACCP és vagy GMP tanúsítvány).
o A termékre vonatkozó jogszabályi (beleértve a Magyar Élelmiszerkönyvet is)
előírások felsorolása
o A végtermék specifikációja (a megengedett határértékekkel), összhangban a
termék jelölésén feltüntetett hatóanyagokkal
o A végtermék vizsgálatához szükséges vizsgálati módszerek leírása vagy a
módszerek felsorolása és nyilatkozat azok átadásról
o A termék javasolt lejárati idejének alátámasztása (a hatóanyagok ismert
tulajdonságainak és/vagy stabilitási vizsgálati adatok alapján).
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•

•

•
•

•

o Tápérték adatok a vállalat tűrési tartomány meghatározásával (összhangban a
termék jelölésével) mérési adatok megadásával vagy a tápérték számításának
megadásával, amennyiben a tápérték nem mérési eredményen alapul.
o Tárolási feltételek és eltarthatósági időtartam
o A termék jelölésére vonatkozó adatok (grafikai tervek, egészségre vonatkozó
állítások használatára vonatkozó adatok)
A terméknek az OÉTI-nél olyan bejelentéssel kell rendelkeznie, melyről a notifikációs
visszaigazolás alapján kijelenthető, hogy nem merültek fel olyan súlyos hibák az
összetétellel, jelöléssel és a termék biztonságosságával kapcsolatban, amely alapján
feltételezni lehetne, hogy a termék nem felel meg az étrend-kiegészítőkről szóló
37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet előírásainak
A termék csak fogyasztás szempontjából biztonságos összetevőket tartalmazhat
(figyelemmel a vonatkozó rendeletekben található felhasználható anyagok listájára) és
különösen nem tartalmazhat olyan összetevőt, mely szerepel az OÉTI által publikált
negatív listán
A készítmény hatóanyag tartalma nem haladhatja meg a jogszabályban rögzített, vagy
ennek hiányában a tudományosan megállapítható maximális szinteket.
A termék a vizsgálati eredményekkel igazolható módon, feleljen meg a jogszabályi
előírásokban rögzített (tisztasági, mikrobiológia stb.) és a gyártó által önkéntesen
vállalt követelményeknek (termékminta benyújtásával és minőségi bizonylattal
igazolva).
A termék reklámozása, ismertetése feleljen meg a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak.
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6. Melléklet
A tanúsító védjegy használatára vonatkozó szabályzat (arculati előírás)
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A „MÉKISZ tanúsított minőség” védjegy
A „MÉKISZ tanúsított minőség” védjegy megjelenésére,
felhasználására vonatkozó szabályok gyűjteménye

Készítette: Sárhelyi György • Arteria Studio • 2012

A védjegy elemei
• Felső rész: öt sziromlevél, ami közre fogja az alatta található „i” betű stilizált ékezetét.
• Középső rész: a Magyar Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének (továbbiakban MÉKISZ) már
korábban elkészített önálló védjegye.
• Alsó rész: „TANÚSÍTOTT MINŐSÉG” felirata két sorban, középre rendezve, Myriad Pro betűtípus, bold
stílussal, kapitális változatban.
• Keret, ha van: folyamatos vonal.
Megjegyzés: mivel a Myriad Pro betűcsalád nem szabadon terjeszthető, a védjegyben szereplő „tanúsított minőség” feliratot
kizárólag „görbévé alakítva” tartalmazhatja harmadik félnek történő átadás esetén.
A védjegy

2

A védjegy méretei
Az itt ismertetésre kerülő méret felel meg a védjegy egységnyi méretének, hivatkozása: 1 egység vagy 100%.
Ennél kisebb méretben nem szerepelhet semmilyen felületen!
• A védjegy legkisebb elfogadható magassága, keret nélkül: 10 mm.
• A védjegy legkisebb elfogadható magassága, kerettel együtt: 10 mm.
• A védjegy legkisebb elfogadható szélessége, kerettel nélkül: 10 mm.
• A védjegy legkisebb elfogadható szélessége, kerettel együtt: 10 mm.
• A kereten belüli ábra mérete: számszerűleg nem határozható meg pontosan, mert a tervezés során kialakult
méreteket és arányokat követi.
• A keret vonalvastagsága, 1 egységnyi méretben: 0,65pt.
• A keret kerekítési rádiusza, 1 egységnyi méretben: 1,5 mm.
Megjegyzés: az 1 egységnyi méretű védjegyben található „TANÚSÍTOTT MINŐSÉG” felirat, „görbévé alakítás” előtti
betűmérete: 4,2pt, a betűk sűrűsége: -15/1000 em, a sortáv 3,9pt.
Megjelenés 1 egységnyi méretben

A védjegy méretezése
Az itt ismertetésre kerülő méretezési szabályok adják meg a további arányok alapjait.
• A védjegy méretezése a torzulás elekerülése végett, kizárólag aránytartó méretezéssel megengedett.
• A kereten belüli ábra és a keret vonalvastagsága méretezés során mindig tartja az egymáshoz való arányt.
• Amennyiben a keret illetve az öt sziromlevél vonalvastagsága a nagyítás után túlzottan szembetűnővé válik,
egyforma mértékben vékonyíthatóak, de ne legyenek vékonyabb, mint a „TANÚSÍTOTT MINŐSÉG” felirat
betűinek szára.
Példa az aránytartó méretezésre
100%

200%
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376%

A védjegy színeire vonatkozó szabályok I.
A védjegy színei az előre gyártott nyomdai festékekre vonatkozó Pantone színrendszerben definiálhatók.
• Szürke: Pantone Coolgray 10
• Vörösesbarna: Pantone 484
• Vörösesbarna, világosabb árnyalatban I.: Pantone 484, 50%-os telítettséggel (kizárólag a színes logóban
használatos, a stilizált „i” tablettát formázó ékezetének háttérszíneként)
Színminták
Szürke

Vörösesbarna,
világosabb árnyalatban I.

Vörösesbarna

A védjegy színeire vonatkozó szabályok II.
Ezek a kikötések a védjegy alaki felismerhetőségét, szövegelemeinek olvashatóságát biztosítja.
• A védjegy kis méretben való megjelenítése esetén kizárólag egyetlen direkt színt, vagy egy nyomdai alapszínt, a
feketét kell használni.
• A direkt színes nyomás esetén kizárólag a Pantone Coolgray 10 alkalmazható.
• Ha a felület megengedi és a védjegy tulajdonosa igényli, a logó megjelenhet fémes ezüst színben is.
Példa színválasztásra
Pantone Coolgray 10

fekete

4

Reprodukcióra vonatkozó szabályok
Az védjegyet kizárólag a MÉKISZ engedélyével lehet reprodukálni. A reprodukció kizárólag az alább felsorolt,
harmadik fél számára átadható állományok valamelyikének felhasználásával engedélyezett.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mekisz_tanusitovedjegy_keret_kerekitett-CMYK.eps
mekisz_tanusitovedjegy_keret_kerekitett-CMYK.tif
mekisz_tanusitovedjegy_keret_kerekitett-P.eps
mekisz_tanusitovedjegy_keret_kerekitett-RGB.jpg
mekisz_tanusitovedjegy_keret_nelkul-CMYK.eps
mekisz_tanusitovedjegy_keret_nelkul-CMYK.tif
mekisz_tanusitovedjegy_keret_nelkul-P.eps
mekisz_tanusitovedjegy_keret_nelkul-RGB.jpg
mekisz_tanusitovedjegy_keret_szogletes-CMYK.eps
mekisz_tanusitovedjegy_keret_szogletes-CMYK.tif
mekisz_tanusitovedjegy_keret_szogletes-P.eps
mekisz_tanusitovedjegy_keret_szogletes-RGB.jpg

Az állományokat a harmadik fél számára mindenkor a MÉKISZ biztosítja.
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7. Melléklet
A nevezési lap mintája

<A független tanúsító szervezet tölti ki>
A pályázat beérkezésnek időpontja:
Nyilvántartási (regisztrációs szám):
<A pályázó tölti ki>
1. A Pályázó adatai:
Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Céget képviselő személy:
Telefon:
E-mail:
Kapcsolattartó (ha eltér a fentiektől):
Telefon:
E-mail:
Értesítési adatok
Értesítési levelezési cím:
Értesítési e-mail cím:
2. Pályázott termék adatai
Terméknév:
Termékforma:
Kiszerelési egység:
OÉTI notifikációs szám
3. Nyilatkozatok
A pályázó cég nevében az alábbiakban felsorolt nyilatkozatokat tesszük:
•
•

Kijelentjük, hogy a „MÉKISZ Tanúsított Minőség” tanúsító védjegyének
Védjegyszabályzatát megismertük és az abban foglalt kötelezettségeket vállaljuk.
Kijelentjük továbbá, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul vesszük,
hogy az adatokban bekövetkező bármilyen változást 15 napon belül a független tanúsító
szervezetnek be kell jelentenünk.
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•
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•

Aláírásunkkal igazoljuk, hogy a termék előállításával, jelölésével és reklámozásával
kapcsolatban piacfelügyeleti, etikai vagy peres eljárás nem folyik ellenünk.
Kijelentjük, hogy a termékkel kapcsolatban rendelkezünk a tulajdonosi jogokkal vagy
megfelelő tulajdonosi meghatalmazással.
Tudomásul vesszük, hogy a pályázattal kapcsolatos mindennemű értesítés az értesítési
adatoknál megadott elektronikus levélcímre kerül megküldésre.
Hozzájárulunk ahhoz, hogy MÉKISZ és a független tanúsító szervezet, kizárólag a
pályázat keretein belül, adatainkat nyilvántartásba vegye és kezelje

Kelt: ………………………….., 2012. ……… ……

a pályázó cégszerű aláírása
Mellékletek:
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8. Melléklet
A terméktanúsítási eljárás és a védjegyhasználati jog költségei
Nevezési díj
•
•
•
•
•

Az adott cég első terméke esetében 60 eFt/termék
Az adott cég 2-5 terméke esetén 55 eFt/termék
Az adott cég 6-10 terméke esetén 50 eFt/termék
Az adott cég 11 és e fölötti terméke esetén 45 eFt/termék
Együttes benyújtás esetén termékenként: 40 eFt/termék

Együttes benyújtásnak minősül egy adott cég legalább 5 termékből álló termékegyüttesére
vonatkozó pályázat egy időben történő benyújtása.
Az egy termékcsaládba tartozó azonos hatóanyag összetételű, de különböző ízesítésű
és/vagy különböző színű termékek esetén a második és azt követő termékek nevezési díja
a vonatkozó díjtétel 50 %-a.
Védjegyhasználati díj
A védjegyhasználati díj az első évre megegyezik a nettó árbevétellel arányos
védjegyhasználati díj első kategória szerinti legkisebb összegével.
A védjegyhasználati díj összege az első évet követően, a védjegyet viselő termék forgalmazásából
származót nettó árbevétel alapján, árbevételi kategóriánként:

•
•
•
•

100 millió Ft árbevételig az adott termékre jutó nettó árbevétel 2 ezreléke, de
minimum 80 eFt és maximum 150e Ft
100 millió-Ft-500 millió Ft árbevételig az adott termékre jutó nettó árbevétel 1,5
ezreléke, de maximum 500 e Ft
500 millió-Ft 1 milliárd Ft árbevételig az adott termékre jutó nettó árbevétel 1
ezreléke, de maximum 750 e Ft
1 milliárd Ft árbevétel felett az adott termékre jutó nettó árbevétel 0,75 ezreléke,
de maximum 1250 e Ft
Díjkedvezmények

Amennyiben a tanúsító védjegyet elnyert cég egy adott évben a tanúsító védjegyet elnyert
termékének reklámjában megjelentetni a védjegyet is, úgy a következő évben a fenntartási
díjból 25% kedvezmény illeti meg. Országos lefedettséggel rendelkező televízióban, rádióban
vagy írott sajtóban megjelenő hirdetés esetén a következő évben esedékes fenntartási díj a
fentieken túlmenően további 65 %-kal csökkenthető, de nem lehet kevesebb, mint 50 eFt..
A MÉKISZ tagokat a védjegyszabályzat alapján (figyelemmel a kedvezményekre is)
meghatározott díj összegéből további 10 % díjkedvezmény illeti meg.
Védjegyszabályzat
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