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Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegyrendszer 

Kiterjesztési stratégia 

A Kiváló Minőségű Élelmiszer tanúsító védjegyeket annak a vállalkozásnak a terméke 
viselheti, ahol az adott élelmiszeripari ágazat számára már megnyílt a lehetőség a pályázat 

benyújtására. 

Pályázni azzal a termékkel tudnak, amelyre elkészült a termékleírás, az ún. „speciális tanúsítási 
követelmény”, és amely elérhető a kme.hu-n, a védjegyrendszer hivatalos weboldalán. 

A kiterjesztési stratégia a termékleírások kidolgozásának és megjelenésének ütemezését 
foglalja magába. Legfontosabb feladatok közé tartozik jelenleg a KMÉ-védjegyrendszerben az 
újabbnál újabb termékkategóriák megnyitása, amelyet a Védjegyjogosult a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és az adott 
ágazatnak megfelelő szakmaközi szervezettel közös együttműködésben készít el. 

A megnyitni kívánt termékek, termékkörökkel kapcsolatos döntés során kikérjük az 
élelmiszeripar, a szakmai és érdekképviseleti szervezetek és egyes egyetemek véleményét. 

Emellett figyelembe veszünk vásárlói szempontokat, trendeket is, ahogyan azt is, hogy milyen 

területeken mutatkozik nagyobb vállalkozói érdeklődés a védjegy iránt. 

A mindenkori, aktuálisan pályázható termékek köre elérhető a kme.hu weboldalon. 

Ha az Ön terméke nem szerepel ezek között, de érdeklődik a KMÉ iránt, kérjük, jelezze igényét 

a Védjegyiroda felé. 

A kiterjesztési stratégiában szereplő termékkörök, termékek listája tervezet, amely az 
igényeknek és jelzéseknek megfelelően rugalmasan változhat. 
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Friss húsok
Feldolgozott 

húskészítmények
Tojás Tejtermékek

Feldolgozatlan 

zöldség, gyümölcs 

Feldolgozott zöldség-

gyümölcs

Lisztek

 és egyéb malomipari 

termékek

Gabonából készült 

tészták
Pékáruk Étolajok

Egyéb tartósított 

élelmiszerek
Alkoholmentes italok Édesipar Méz Gesztenyekrém

Nébih NAK Nébih Nébih Nébih NAK NAK NAK NAK NAK NAK NAK Nébih Nébih Nébih

2020.

fogyasztói tej, joghurt,

kefír, tejföl,túró

vaj,tejszín,

trappista sajt 

2021.I.  

félév

friss sertéshús,

friss pulykahús,

házityúk friss húsa

virsli, párizsi,

érlelt kolbász,

szalámi 

nyers tej 

2021. II. 

félév

liba friss húsa,

kacsa friss húsa,

friss marhahús

étkezési tyúktojás

mascarpone,

mozzarella,

camembert

alma, szamóca,

paprika, paradicsom

gyorsfagyasztott 

termékek

búza, rozs,

durum, tönköly

száraztészták (tojásos, 

tojás nélküli)

gyümölcslevek, 

gyümölcsnektárok

2022. I. 

félév
friss halhús

feldolgozott 

húskészítmények

(pl. debreceni)

meggy, sárgabarack,

vöröshagyma, spárga

zöldség konzervek 

(zöldségek sós lében), 

friss salátakeverékek

tartósított 

paradicsom 

készítmények (pl. 

sűrített paradicsom)

2022. II. 

félév

szilva, ringlószilva, 

őszibarack,

fokhagyma, zöldsaláta

befőttek
kenyér,

kalács
ketchup ásványvíz

2023. I. 

félév

feldolgozott 

húskészítmények

(pl. sonka -

nyers/hőkezelt)

félkemény sajtok

cseresznye, körte,

burgonya, 

káposztafélék 

(fejeskáposzta)

savanyúságok 

(savanyúkáposzta)

finomított 

(napraforgó)
majonéz

2023. II. 

félév
parasztsonka

dinnyék (görög, sárga)

tökfélék (sütő, főző, 

cukkini, patiszon)

gyümölcsszörpök
zsemle,

kifli
asztali torma, mustár

2024. I. 

félév

bogyós gyümölcsök 

(egres, ribiszke, málna, 

áfonya), hüvelyesek

 (borsó, bab)

lekvárok,

dzsemek

rizs

(mint feldolgozott 

malomipari termék)

finomított

 (repce)

fűszerek 

(pl.fűszerpaprika)
szaloncukor

2024. II. 

félév

tartósított (konzervált) 

húskészítmények  

(pl.pástétomok, 

löncshús )

csemegekukorica,

padlizsán

savanyúságok 

(csemege uborka)

pogácsa, 

zsemlemorzsa

hidegen sajtolt 

(tökmag)
méz

gyorsfagyasztott 

gesztenye

Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegyrendszer - Kiterjesztési stratégia

2020-2024

A kiterjesztési stratégiában szereplő termékkörök, termékek listája tervezet, amely az igényeknek és jelzéseknek megfelelően rugalmasan változhat. 
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