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TANÚSÍTÓ VÉDJEGYHASZNÁLATI SZERZODÉS
Amely létrejött egyrészrol az Egészségügyi Minisztérium (Budapest, 1051 Arany János u. 6-8.), nevében és
képviseletében eljáró: Egészséges Magyarországért Egyesület (1012. Budapest, Attila út 93.) bejegyzési szám:
60.697/1997/2, képviseletében: Dr. Harsányi László elnök, mint átadó, a továbbiakban: átadó,
másrészrol az
. (székhely:
), mint használó, a továbbiakban:
használó között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

I.
I.1.

I.2.

I.3.

II.
II.1.
II.2.

III.2.
III.3.
III.4.
III.5.
III.6.

A szerzodés hatálya

Jelen szerzodést a felek határozott idotartamra kötik.
Jelen szerzodés V. címe alatti pontjai a szerzodés alulírott keltezésének napján, a felek általi
aláírást követoen lépnek hatályba (részleges hatályba lépés), míg a szerzodés jelen pontban
nem említett pontjai, a jelen szerzodés keltezésétol számított 60. napon lépnek hatályba (teljes
hatályba lépés). Jelen szerzodés a teljes hatályba lépéstol számított három éves idotartamra
érvényes, amennyiben az itt meghatározott határido elott a jelen szerzodés VIII. cím 1.2 –
1.5., vagy 3. pontjai elott nem szunik meg.

III.
III.1.

A szerzodés tárgya

Az Egészségügyi Minisztérium, mint a Népjóléti Minisztérium jogutódja, védjegyjogosultja a
Magyar Szabadalmi Hivatalnál M9801944 ügyszám alatt nyilvántartott “Ételed az életed!
Szívbarát program” feliratú meghatározott színösszetételu ábrás jelmondatnak (a
továbbiakban: védjegy, vagy tanúsító védjegy). A védjegyjogosult Minisztérium megbízásából
az Egészséges Magyarországért Egyesület gyakorolja a védjegyjogosultságból fakadó jogokat.
A használó pályázatot nyújtott be az átadóhoz, a jelen szerzodés elválaszthatatlan 1. sz.
mellékletét képezo gyártmánylapú élelmiszerre (a továbbiakban: termék), a tanúsító védjegy
használati jogosultságának elnyerése érdekében. Az átadó, eljárási szabályzatának
megfeleloen, elvégezte a használó termékének tanúsítását, amely során a Tanúsító Testület
engedélyezte a tanúsító védjegy használatát.
Jelen cím alatt írtak alapján, a felek szerzodést kötnek, amellyel az átadó feljogosítja a
használót, hogy a termék csomagolásán a védjegyet jelen szerzodésben meghatározott
feltételek mellett feltüntesse. Jelen szerzodésben a felek szabályozzák a védjegy, használó
általi használatának a részletes feltételeit. Jelen szerzodés 2. sz. elválaszthatatlan mellékletét
képezi az átadó által kibocsátott “A szívre egészséges tápanyagösszetételu – Szívbarát –
élelmiszerek kritériumrendszere és a tanúsító védjegy használatának eljárási szabályzata”,
míg 3. sz. alatti elválaszthatatlan mellékletét képezi az átadó által kibocsátott, és a védjegy
megjelenítését szabályozó “Arculati és Jelölési Kódex”.

A használó jogai és kötelezettségei

A használónak jogában áll a védjegyet – a védjegyhasználati díj megfizetése ellenében - a
termék csomagolásán, továbbá a 3. sz. mellékletnek megfelelo módon egyéb helyen
feltüntetni. Amennyiben a termék értékesítését harmadik személy végzi, úgy az átadó
hozzájárul ahhoz, hogy a 3. sz. mellékletben meghatározott módon a harmadik személy a
védjegyet feltüntesse, azonban a védjegy használatára vonatkozó szerzodéses feltételek
betartásáért a használó maga felel.
A használó köteles a védjegy használata során a termék csomagolásán a tápértékjelölést
feltüntetni a jelen szerzodés 4. sz. melléklete szerint.
A használó köteles az Arculati és Jelölési Kódex eloírásainak betartásával használni a
védjegyet.
A használó köteles folyamatosan gondoskodni arról, hogy a védjegy használatának idoszaka
alatt a termék, a tanúsítvány szerinti feltételeknek megfeleljen.
A használó köteles a védjegyet úgy használni, hogy annak során érvényesüljenek a jelen
szerzodés 2. sz. mellékletében írt célok.
A használó köteles a védjegy használata során minden olyan magatartástól, nyilatkozattól
tartózkodni, amely harmadik személyekben azt a feltételezést, vagy meggyozodést alakíthatja
ki, hogy a tanúsító védjegy védjegyjogosultja a használó. Tilos a használónak az átadó
nevében történo fellépése, illetve az átadó nevében, vagy meghatalmazottjaként történo
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III.7.

III.8.

III.9.

bármilyen megállapodás kötése, vagy kötelezettségvállalás, illetve a jelen szerzodés keretein
túl, a védjegy bármilyen használata, illetve az ezzel történo rendelkezés.
A használó a védjegy használata során úgy köteles eljárni, hogy harmadik személyek jogait és
törvényes érdekeit ne sértse, illetve a tanúsító védjegy használatára jogosítottak kedvezo
megítélését erosítse. A használó köteles a védjegyhasználat, illetve a védjegy használatára
irányuló tanúsító eljárás során esetlegesen tudomására jutott, harmadik személyeket illeto
üzleti titkokat megorizni. Jelen szerzodés aláírásával egyúttal a használó kijelenti, hogy a
tanúsítási eljárás során az átadó rendelkezésére bocsátott minden információt, adatot,
dokumentációt, jogszeruen használt fel, és minden felhatalmazással rendelkezett arra, hogy a
termékre vonatkozó pályázatot benyújtsa. A jelen rendelkezés megsértésébol fakadó minden
kár és jogkövetkezmény vonatkozásában a használó köteles az átadót korlátozás nélkül
mentesíteni.
A használót terheli a védjegy használatával, illetve jelen szerzodés teljesítésével kapcsolatos
minden feltétel megteremtése, jelen szerzodésben és ennek mellékleteiben eloírt díj és költség,
továbbá a termék eloállításával, gyártásával illetve forgalombahozatalával kapcsolatos
költségek, promóció, reklám, valamint a termék eloállításához, gyártásához és
forgalombahozatalához szükséges, és a mindenkor hatályos jogszabályok által megkövetelt
engedélyek folyamatos biztosítása. A használó köteles a termék eloállítása, illetve
forgalombahozatala során tevékenységét magas szakmai színvonalon, a tevékenységére
elfogadott szakmai szokások, követelmények és normák betartásával végezni.
Amennyiben a használónak tudomására jut, hogy harmadik személyek az átadó jogait sértik,
vagy csorbítják, úgy köteles errol az átadót haladéktalanul értesíteni, de az átadó elozetes,
írásos felhatalmazása hiányában csak a közvetlen károk elhárítására vonatkozó
cselekményeket teheti meg az értesítés megtörténtéig.

IV.
IV.1.

Az átadó jogai és kötelezettségei

Az átadó köteles a védjegy használatát jelen szerzodés rendelkezései szerint a használónak
biztosítani.
IV.2. Az átadó jogosult a védjegy használatát “A szívre egészséges tápanyagösszetételu – Szívbarát
- élelmiszerek kritériumrendszerét” és “A tanúsító védjegy használatának eljárási
szabályzata” mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfeleloen – de kizárólag csak az ebben
eloírt korlátokra figyelemmel -, harmadik személyek részére is biztosítani.
IV.3. Az átadó jogosult a használót ellenorizni a jelen szerzodésben vállalt kötelezettségek
teljesítése vonatkozásában.
IV.4. Az átadó nem felel a termék eloállításával és forgalomba hozatalával, illetve a termékkel
kapcsolatos bármilyen következményért, továbbá a termék eredményes forgalmazásáért.
IV.5. Az átadó – külön ellenérték érvényesítése nélkül - az országos írott sajtóra és a médiákra
kiterjedo, társadalmi célú reklámkampányt folytat, a Szívbarát program – és ennek kapcsán a
védjegy - megismertetése és népszerusítése érdekében. Ennek során az idoszakos
kampánytervet jelen szerzodés idobeli hatálya alatt, idoszakonként eljuttatja a használónak.
IV.6. Az átadó jogosult a jelen szerzodés 2. sz. mellékletét képezo kritériumrendszert a mindenkori
tudományos eredmények, továbbá az eljárási szabályzatot az eljárási tapasztalatok
függvényében módosítani, melyrol jelen szerzodés idobeli hatálya alatt esetenként értesíti a
használót. Az értesítés idopontjától jelen szerzodés 2. sz. melléklete az újabb
rendelkezéseknek megfeleloen módosul.
IV.7. Az átadó elozetes, külön megállapodás szerint tanácsadást, eseti konzultációt biztosít a
használónak a hatékonyabb együttmuködés érdekében.
IV.8. Az átadó köteles a tanúsítás során, illetve a jelen szerzodés kapcsán tudomására jutott, és a
használót illeto üzleti titkokat, receptúra-titkot megorizni. Az átadónak jogában áll – az általa
felhatalmazott személyek útján is - harmadik személyek – különös tekintettel sajtó, média,
szakmai és fogyasztói közönség - részére a jelen pontban meghatározott titkokat nem sérto
tájékoztatást adni a használóról, illetve a termékrol.
IV.9. Az átadó nem jogosult jelen szerzodés idobeli hatálya alatt a védjegyhasználati díjat emelni.
IV.10. Minden olyan a védjegyre vonatkozó jog, amelyet az átadó jelen szerzodéssel kifejezetten nem
biztosított a használónak, az átadót illeti meg.
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V.
V.1.

V.2.
V.3.

V.4.
V.5.

A használó a jelen szerzodés szerinti védjegyhasználati jogosítványai ellenében, köteles az
átadónak évente
forint védjegyhasználati díjat megfizetni. Az itt írt
védjegyhasználati díj megilleti a használót függetlenül attól, hogy a használó a tanúsító
védjegyet ténylegesen használja –e.
A védjegyhasználati díjat egyenlo részletekben, negyedévenként elore, az átadó számlája
ellenében köteles a használó az átadónak megfizetni.
Az elso negyedévi számlát az átadó jelen szerzodés részleges hatálybalépését követoen, míg a
további negyedévekre esedékes védjegyhasználati díj-részletre vonatkozó számlát a teljes
hatálybalépést követoen, az aktuális negyedév kezdetét megelozo 15 naptól jogosult
kibocsátani.
A számlát a használó 8 napos fizetési határido betartásával köteles kiegyenlíteni.
Fizetési késedelem esetén az átadó a késedelemmel érintett összeg után, a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelo, idoarányos késedelmi kamatra jogosult.

VI.
VI.1.
VI.2.

VI.3.
VI.4.

A védjegy használatára vonatkozó speciális korlátozások

A használó a védjegyet kizárólag az Arculati Kódex rendelkezései szerint, változtatás nélkül a
regisztrációs szám feltüntetésével együtt jogosult használni.
A termék (ideértve a termék eloállítójának személyében történo változást is), vagy a termék
csomagolásának megváltoztatása esetén, a használó köteles elozetesen, az eljárási szabályzat
rendelkezéseinek megfeleloen, a változtatás jóváhagyását kérni.
A használó a védjegyet kizárólag a termékkel kapcsolatban használhatja, azt allicenciába nem
adhatja.
Tilos a használó által minden olyan ábra, vagy jelmondat, vagy ábrás jelmondat használata,
illetve erre vonatkozó védjegyoltalomra vonatkozó eljárás kezdeményezése, amely a
védjeggyel összetévesztheto, vagy a védjeggyel kapcsolatban harmadik személyek
megtévesztésére alkalmas. Jelen kötelezettség a szerzodés megszunését követoen is terheli a
használót.

VII.
VII.1.

VII.2.

VII.3.

VII.4.
VII.5.

VII.6.

A védjegyhasználati díj

Az átadó ellenorzési jogköre

Az átadó az eljárási szabályzat rendelkezéseinek megfeleloen, rendszeres és eseti
utóellenorzéseket tarthat, amely során jogosult a terméket megvizsgálni abból a szempontból,
hogy az megfelel-e a tanúsítványban, illetve jelen szerzodésben meghatározott feltételeknek.
Az átadónak jogában áll a használó helyszíni ellenorzése, a használót jelen szerzodés alapján
terhelo kötelezettségek betarttatása érdekében. A helyszíni ellenorzés kiterjedhet az eloállítás
folyamatának, környezetének megszemlélésére is.
Az ellenorzések során a használó köteles az átadóval együttmuködni és minden szükséges
információt az átadó rendelkezésére bocsátani. A használó információszolgáltatási
kötelezettsége kiterjed az átadó betekintésének biztosítására a jelen szerzodést érinto minden
dokumentációba, jegyzokönyvbe vagy szerzodésbe, illetve szükség esetén az ezekrol készített
másolat átadó részére történo rendelkezésre bocsátására is.
Az ellenorzések eredményérol, illetve az ezek alapján hozott döntésrol, az átadó írásban
tájékoztatja a használót.
A rendszeres és eseti utóellenorzések mintavételi és laboratóriumi vizsgálati , valamint az
esetleges helyszíni szemle költségei a használót terhelik, amennyiben a termék nem felel meg
a tanúsító védjegy odaítélési követelményeinek. Amennyiben a termék megfelel a
követelményeknek, a vizsgálatok költségeit az Egyesület viseli.
Az átadó mintavételre jogosult a kereskedelmi forgalomban árusított termék ellenorzése
céljából.

VIII. A védjegyhasználati jog megszunése
VIII.1. Megszunik a használó védjegyhasználati joga az alábbi esetekben:
VIII.1.1. A jelen szerzodés II.2. pontjában írt 3 éves határozott ido elteltével.
VIII.1.2. Amennyiben a termék és/vagy a csomagolás és/vagy jelölés tanúsított jellemzoit a
VI.2. pont szerinti hozzájárulás nélkül megváltoztatják – abban az esetben is,
amennyiben a változtatást – akár a használó egyetértésével, akár ennek hiányában
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VIII.2.

VIII.3.

VIII.4.

VIII.5.

VIII.6.

VIII.7.

harmadik személy végzi el - ,illetve amennyiben a használó a VI. 2. pont szerinti
hozzájárulást nem kapja meg, de a változtatást elvégzi.
VIII.1.3. Amennyiben a termék eloállítására, vagy forgalombahozatalára a mindenkor hatályos
jogszabályok megsértésével kerül sor.
VIII.1.4. Amennyiben a használó a védjegyhasználati jogáról lemond, a lemondás átadó általi
kézhezvételét és a védjegy használatának beszüntetését követoen.
VIII.1.5. Amennyiben a védjegyhasználati engedélyt az átadó az eljárási szabályzat
rendelkezései szerint visszavonja.
Jelen cím 1.2-1.5. pontjai alatt írt esetekben – az átadó ettol eltéro rendelkezése hiányában –
jelen szerzodés az esemény bekövetkeztével, minden további jognyilatkozat megtétele nélkül
megszunik, továbbá az átadó jogosult a szerzodés megszunésének tényét a használóhoz
címzett, egyoldalú, írásos jognyilatkozattal (felmondás) megerosíteni és deklarálni.
Az átadó jogosult jelen szerzodést a használóhoz címzett, egyoldalú írásos nyilatkozattal
(felmondás), azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a használó jelen szerzodésbol
fakadó kötelezettségei teljesítését megsérti és, amennyiben az átadó elozetesen, reális
határido tuzésével a használót írásban felszólította a jogsértés megszüntetésére, illetve annak
következményeinek elhárítására és a határido eredménytelenül telt el.
A szerzodés, illetve a védjegyhasználati jog megszunését az átadó jogosult nyilvánosan
közzétenni, amennyiben a védjegyhasználati jog visszavonására a fogyasztók egészségével,
biztonságával, valamint a minoségvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és szerzodéses
eloírások megsértése miatt kerül sor.
A védjegyhasználati jog megszunése esetén a használó köteles a védjegy használatát
haladéktalanul megszüntetni, továbbá köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében,
hogy a már kereskedelmi forgalomba került termékekrol a védjegy eltávolításra kerüljön. A
védjegyhasználati jog megszunése esetén, a használó köteles a birtokában vagy rendelkezése
alatt lévo védjegyeket megsemmisíteni, vagy az átadónak átadni. A védjegy használatának
megszunésével és megszüntetésével kapcsolatos minden költség a használót terheli.
Amennyiben a védjegyhasználati jog a jelen cím 1.2 – 1.5., vagy 3. pontjaiban
meghatározottak szerint szunik meg, úgy a használó a már megfizetett védjegyhasználati díjat
nem követelheti vissza, illetve a még meg nem fizetett és a védjegyhasználati jog
megszunésének idopontja szerinti negyedévre esedékes védjegyhasználati díjat köteles az
átadónak kiegyenlíteni és a még ki nem egyenlített számlák azonnal lejárttá válnak.
A védjegyhasználati jog jelen cím 1. és 3. pontjai szerinti megszunésének esetére a használó
az átadótól semmilyen kompenzációt, kártérítést nem igényelhet, illetve a megszunéssel
kapcsolatban követelést nem támaszthat.

IX.
IX.1.

IX.2.
IX.3.
IX.4.
IX.5.
IX.6.

IX.7.

Záró rendelkezések

A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzodés teljesítése során szorosan
együttmuködnek és jelen szerzodésre, illetve annak teljesítésére kihatással lévo minden
lényeges eseményrol értesítik egymást.
Jelen szerzodésben írt jogok és kötelezettségek a használó részérol nem ruházhatók át, vagy
nem engedményezhetoek.
A felek kölcsönösen biztosítják egymást, hogy jelen szerzodés teljesítése során úgy járnak el,
hogy a másik felet megóvják mindennemu felelosségtol, kártól és veszteségtol.
Jelen szerzodésbol fakadó jognyilatkozatokat értesítéseket írásban, az átvételt egyértelmuen
igazolható módon kell megküldeni.
Jelen szerzodés megkötésével kapcsolatos költségeiket a felek maguk viselik.
Jelen szerzodés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége, vagy semmissége nem
eredményezi a szerzodés egyéb rendelkezéseinek érvénytelenségét, vagy semmisségét. Ebben
az esetben a felek az érvénytelenségi, vagy semmisségi ok tudomásukra jutását követoen
haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek annak érdekében, hogy az érvénytelen, vagy semmis
rendelkezést a jelen szerzodés szellemének, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelo rendelkezéssel helyettesítsék és a szerzodést ennek megfeleloen módosítsák.
Jelen szerzodésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos
jogszabályai, - különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv és az 1997. évi XI. törvény
vonatkozó rendelkezéseire - az irányadók.
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IX.8.

Jelen szerzodésbol fakadó jogviták eldöntésére – amennyiben a jogvitát a felek elozetesen
tárgyalásos úton megoldani nem tudják – a felek a pertárgy értékétol függoen kikötik a Budai
Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fovárosi Bíróság illetékességét.

......................., 2003.. ...............................
_________________________________
Egészséges Magyarországért Egyesület
átadó

___________________________________
használó
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3. SZ. MELLÉKLET
ARCULATI ÉS JELÖLÉSI KÓDEX
az élelmiszereloállítók és -forgalmazók részére a szívre
egészséges tápanyagösszetételt tanúsító védjegy használatához
X.
Általános tudnivalók
X.1.

X.2.

X.3.

X.4.

X.5.

A Kódex célja
A szívbarát program megvalósítására, a szívre egészséges táplálkozás elomozdítására tett
sokoldalú erofeszítések csak abban az esetben lehetnek eredményesek, ha:
• a szívre egészséges tápanyagösszetételt tanúsító védjegyet viselo termékek jól
felismerhetok, egységes normák szerint kialakított üzenetet közvetítenek, és
• az üzenet kommunikálását a formai elemek jól körvonalazott szabályok figyelembe vételével történo kialakítása, megválasztása is segíti.
A Kódex azt a célt szolgálja, hogy kötelezoen alkalmazandó iránymutatást adjon a szívre
egészséges tápanyagösszetételt tanúsító védjegyet viselo termékek csomagolásának jelölésének kialakítói számára mind tartalmi, mind formai kérdésekben. A Kódex feladata a
jelölés azon tartalmi és formai elemeit szabályozni, amelyek segítik a szívre egészséges
tápanyagösszetételt tanúsító védjegy és az ahhoz kapcsolódó üzenetek következetes
alkalmazását és felügyeletét, ugyanakkor a kódex nem irányul a csomagolás-jelölés
kialakítása alkotói szabadságának korlátozására.
A Kódex hatálya
A Jelölési Kódexben szereplo követelmények minden olyan, a tanúsító védjegy használatát a
Tanúsító Testület határozatával elnyert termékre alkalmazandók, amelyre megkötötték a
védjegyhasználati szerzodést. Jelen Jelölési Kódex a védjegyhasználati szerzodés 3. sz.
melléklete. A tanúsító védjegy használatára csak érvényes védjegyhasználati szerzodéssel
rendelkezo termék jogosult.
A Kódex használói
• A Jelölési Kódex útmutatással szolgál a betartandó követelmények tekintetében a tanúsító
védjegy elnyerésére pályázó termék eloállítója, forgalmazója, vagy más jelleggel
igazolható tulajdonosa számára
• A Jelölési Kódex kötelezoen betartandó követelményeket fogalmaz meg a
védjegyhasználati szerzodéssel rendelkezo termékek jelölésének kialakítására, a
csomagolástervezéssel, marketingüzenetek megfogalmazásával foglalkozó szakemberek
munkájához ad keretet.
• Támogatja a Tanúsító Testület munkáját a pályázatok, ill. hiánypótlások elbírálása, valamint a címkemódosítások jóváhagyása során.
• A rendszeres utóellenorzések egyik szempontját képezi a Jelölési Kódexben foglaltak betartása, érvényesítése.
Általános alapelvek
A tanúsító védjegyet viselo termékkel szemben alapkövetelmény, hogy minden vonatkozásban
feleljenek meg:
• az élelmiszertörvény,
• végrehajtási rendelete, valamint
• egyéb, az adott termékre vonatkozó hatályos szabályozások (Magyar Élelmiszerkönyv lap,
szabvány) eloírásainak.
A szerzodéskötés feltétele továbbá, hogy a pályázó termék jelölésével kapcsolatosan egyéb
jogszabályok (pl. a versenytörvény, védjegytörvény, reklámtörvény) megsértése miatt peres
eljárás ne folyjék.
A Kódex követelményeinek szövegét és szellemét a használó köteles különös körültekintéssel
követni, az abban foglaltakat jóhiszemuen alkalmazni.
Felelosség
A használó felelos az érintett termékeire vonatkozó valamennyi törvény, jogszabály és eloírás
betartásáért. Az Egészséges Magyarországért Egyesület nem felel a használó cselekedeteiért.
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A használó felelosséget vállal a védjegyhasználati szerzodésben foglalt kötelezettségeiért, ami
a tanúsító védjegy és a hozzá kapcsolódó tájékoztatás feltüntetésének követelményeit,
kikötéseit és irányelveit illeti.
Mivel a Jelölési Kódex a használó termékére vonatkozik, a követelmények érvényre
juttatásáért elsodleges felelosség a használóra hárul.
A Jelölési Kódexben foglaltak megszegése a védjegyhasználati szerzodés felbontását vonja
maga után a Tanúsító Testületnek a Tanúsítványt visszavonó döntése alapján.
A Jelölési Kódexben foglaltak értelmezésében döntési joggal a Tanúsító Testület elnöke
felhatalmazott.
A Jelölési Kódex eloírásai az Tanúsító Testület tudományos állásfoglalása, jogszabályok
megváltozása vagy egyéb körülmények függvényében változhatnak.
A Jelölési Kódex esetleges módosításáról és azok hatályba lépésének idopontjáról az
Egészséges Magyarországért Egyesület a Védjegy Titkárságon keresztül ad tájékoztatást.

XI.
XI.1.

XI.2.

XI.3.

A tanúsító védjegy használatának szabályai

A tanúsító védjegy képe, leírása és felirata
A tanúsító védjegy képe, leírása és felirata a védjegyhasználati szerzodés mellékletét képezo
“A szívre egészséges tápanyagösszetételu, - Szívbarát - élelmiszerek kritériumrendszere és a
tanúsító védjegy használatának eljárási szabályzat”-ának III. mellékletében található.
A védjegy lehetséges méret- és színváltozatait a Kódex II.2. pontja tartalmazza.
A feltüntetendo regisztrációs számot a kiadott Tanúsítvány tartalmazza, amelyet a
nyilvántartásba vétel szerint növekvo számsorrendben határoznak meg. Az elso tanúsítványt
elnyert terméknél 001.
A tanúsító védjegy jó és könnyen kivitelezheto reprodukálása, megfelelo nagyíthatósága kicsinyíthetosége, a grafikai munka és a nyomdai feladatok megkönnyítése érdekében az ábrát
a megfelelo szöveggel ellátva a Kódex melléklete mágneslemezen is tartalmazza.
A védjegy méret- és színváltozatai
A tanúsító védjegy alakzatának felismerhetosége, a feliratok olvashatósága megköveteli a
legkisebb, termékcsomagoláson még alkalmazható tanúsító védjegy méretének a
megállapítását.
A legkisebb felhasználható méret leírása: az alapábrán a szív forma legnagyobb szélessége 18
mm.
A tanúsító védjegy mérete fokozat nélkül növelheto, felso határ nincs, de a csomagolástervezés során be kell tartani a II.4. pontban foglaltakat.
Tekintettel arra, hogy a piros-zöld színeket használó védjegy ábra nem minden termékcsomagoláshoz illik és kötelezové tétele egyes esetekben a nyomdaköltséget jelentosen megnövelné,
ezért ezekben az esetekben lehetoség van az alap-ábrától való eltérésre. A lehetoségek az
alábbiak:
• az ábra piros és zöld színei egységesen a két alkalmazott szín közül a sötétebb színek
• mind a felirat, mind az ábra fekete a tanúsító védjegyen
• mind a felirat, mind az ábra fehér a tanúsító védjegyen (pl. celofán, muanyagfólia
csomago-lás esetén)
• a tanúsító védjegy ábrája és felirata arany színu
• a stilizált szív piros, a “pipa” és a feliratok feketék (esetleg fehérek)
Fentiektol eltéro színkombináció használata nem engedélyezett. Ha a használó úgy dönt, hogy
a tanúsító védjegyet az engedélyezettol eltéro színkombinációkban kívánja feltüntetni,
kérelmét indoklással és a címketervvel együtt bírálja el a Tanúsító Testülethez.
A tanúsító védjegy alkalmazásának formai követelményei
A szabályozás célja, hogy a tanúsító védjegy mindig azonos jellegzetességet tükrözve jelenjék
meg az élelmiszerek különbözo csomagolásain.
• A tanúsító védjegy méretarányainak, betutípusainak, feliratainak megváltoztatása
szigorúan tilos.
• Tilos a stilizált szív kontúrokkal, körvonalakkal való ábrázolása.
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XI.4.

XI.5.

XI.6.

• Szükség esetén figyelemfelhívó jelleggel, kiemelésként a tanúsító védjegyet lekerekített
sarkú, fehér alapú befoglaló négyzet veheti körül fekete kontúrral vagy anélkül.
Tervezési szempontok a tanúsító védjegy elhelyezésére a fogyasztói csomagoláson
• A tanúsító védjegyet csak és kizárólag azok a termékek viselhetik, amelyek a Tanúsító
Testülettol Tanúsítványt kaptak regisztrációs számmal és megkötötték rájuk a tanúsító
védjegyhasználati szerzodést.
• A 2.1. pontban leírt és a mellékletben mágneslemezen átadott védjegy ábrájában a
megfelelo helyre be kell illeszteni a Tanúsítványban szereplo regisztrációs számot.
Regisztrációs szám nélkül nem lehet a tanúsító védjegyet alkalmazni, még abban az
esetben sem, ha a termék a tanúsító védjegy használatára jogosult. A regisztrációs szám
segíti a termék felügyeletét ellátó szervezetek munkáját, ezért feltüntetése és a szám
olvasható mérete, kivitelezése elengedhetetlen.
• A tanúsító védjegyet mindig a termék fo látómezejében, a vevo számára legfontosabb
információk között (megnevezés, tömeg, minoségmegorzési ido, márkanév stb.) kell
feltüntetni. A fo látómezo alatt azt a látómezot kell érteni, amelyet a csomagolás mérete,
alakja arra szán, hogy a termék ezzel az oldalával jelenjék meg a fogyasztó elott, így
kerüljön ki a pultokra. A tanúsító védjegyet csak abban az esetben szabad más helyre
tenni, ha elhelyezése indokolt akadályba ütközik.
• Amennyiben erre a csomagolás vagy a címke kialakítása és mérete lehetoséget ad, a
tanúsító védjegy közelében, azzal összefüggést mutatva kell elhelyezni a tanúsító védjegy
elnyerésével kapcsolatos, 3.2. pontnak megfelelo táplálkozási javaslatot. A táplálkozási
javaslat szövegéhez olyan betutípust és méretet kell választani, amely harmonikusan
illeszkedik a tanúsító védjegyhez. Szükség szerint a táplálkozási javaslat(ok) a
csomagolás, ill. címke más részén is feltüntetheto, indokolt esetben ez az információ el is
maradhat.
• A tanúsító védjegyet jól felismerheto módon el kell határolni a többi grafikai elemtol és
információtól (kép, cégembléma, márkanév, stb.). Zavaró lehet a tanúsító védjegy
közelében minden ábra vagy szöveg, amely nem a védjegyre vonatkozik. A tanúsító
védjegyet tehát célszeru egyszínu háttérre tenni. Kedvezo, ha a háttér fehér, mert így a
nemzeti színek fokozzák a figyelemfelkelto hatást. A kívánt lényegkiemelo,
figyelemfelkelto hatás elérheto a tanúsító védjegyet befoglaló négyzet alkalmazásával is,
de a tanúsító védjegy elhelyezheto más, egyszínu alapra is. Az adott esetben optimális
megoldás kidolgozása a csomagolástervezo kompetenciája.
• A piros-zöld ábrát tartalmazó tanúsító védjegy használatát kell elonyben részesíteni, az
egyéb lehetoségek (2.2. pont) csak ennek akadályoztatása esetén jöhetnek szóba.
• A tanúsító védjegy méretét úgy kell megállapítani, hogy az harmonikusan illeszkedjék a
címke, a csomagolás arányaihoz. A tanúsító védjegy legyen könnyen észreveheto,
szembeötlo, de méretével ne uralja a csomagolást. A csomagolás semmiféleképpen nem
keltheti azt a benyomást, hogy az adott élelmiszer “a szívbarát program saját terméke”!
• A tanúsító védjegyet a jobb helykihasználás érdekében nem lehet elforgatva elhelyezni a
csomagoláson. A tanúsító védjegy szövegének párhuzamosan kell futnia a címke egyéb
felirataival.
A tanúsító védjegy elhelyezése a kínáló- és gyujtocsomagoláson
A tanúsító védjegy a fogyasztók figyelmének felhívása érdekében a kínáló- és
gyujtocsomagoláson is elhelyezheto. A tanúsító védjegy feltüntetése ebben az esetben nem
kötelezo. Ezzel a lehetoséggel elsosorban akkor célszeru élni, ha a kínáló- ill.
gyujtocsomagolás kialakítása kedvez a tanúsító védjegy bemutatásának, megismertetésének.
Csak azokon a kínáló- ill. gyujtocsomagolásokon lehet tanúsító védjegy, amelyekbe kizárólag
tanúsító védjegy használatára jogosult terméket csomagoltak!
A kínáló- és gyujtocsomagolások tanúsító védjegye csak alapértelmezés szerinti, tehát piros
szív zöld pipával, fekete szöveg lehet.
A tanúsító védjegy kínáló- ill. gyujtocsomagoláson történo elhelyezésénél értelemszeruen kell
alkalmazni a II.4. pont tervezési szempontjait.
A Tanúsító védjegy nyomdatechnikai kivitelezési lehetoségei
A tanúsító védjegy csomagoláson történo elhelyezésének elfogadott módszerei:
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• a címkére, csomagolásra, mint nyomathordozóra közvetlenül történo nyomás
• utólagos jelölés (öntapadós kivitelben)
Ez utóbbi jelölési forma csak ideiglenesen engedélyezett, a szerzodéskötéstol számított 3 hónapig megengedett.
Az öntapadós kivitelu tanúsító védjegy kizárólag az alapértelmezés szerinti színvilágú lehet,
és a lekerekített sarkú, fehér alapú befoglaló négyzetben jelenik meg.
A tanúsító védjegy minden nyomdai eljárással felviheto a csomagolásra, címkére, a nyomás
azonban nem befolyásolhatja a tanúsító védjegy esztétikus megjelenését és olvashatóságát.
Elfogadható a holografikus kivitelezés is.
XI.7.

Teendok a védjegyhasználati szerzodés megszunése vagy felbontása esetén
A védjegyhasználati szerzodés megszunése vagy felbontása esetén a használó köteles a tanúsító védjegy használatát azonnal megszüntetni, továbbá köteles minden intézkedést megtenni
annak érdekében, hogy a megszerzett Tanúsítványtól eltéro összetétellel, ill. jelöléssel ellátott,
tanúsító védjegyet viselo termék visszahívásra kerüljön, és arról a tanúsító védjegyet
eltávolítsák vagy azt lefedjék.
A tanúsító védjegyhasználati jog megszunése esetén a használó a birtokában lévo tanúsító
védjeggyel ellátott csomagolóanyagot nem használhatja fel, még abban az esetben sem, ha
gondoskodik a csomagoláson a tanúsító védjegy érvénytelenítésérol.
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4. SZ. MELLÉKLET
A TANÚSÍTÓ VÉDJEGYET VISELO TERMÉKEK TÁPÉRTÉK
JELÖLÉSÉNEK SZABÁLYAI
XII.

A tápérték jelölésének kötelezettsége

A tanúsító védjegy “szívre egészséges tápanyagösszetétel” felirata a Magyar Élelmiszerkönyv
1-1-90/496. számú eloírása szerint táplálkozási javaslatnak minosül, ezért kötelezo feltüntetni
a termék fogyasztói csomagolásán a tápérték jelölést.

XIII. Feltüntetendo tápanyagok és feltüntetheto táplálkozási javaslatok
termékcsoportonként
A tanúsító védjegy használatát elnyero élelmiszereken az energia-, valamint a fehérje-,
szénhidrát- és zsírtartalom jelölése minden esetben kötelezo. Ezeken felül kötelezo deklarálni
azoknak a tápanyagoknak a mennyiségét is, amelyek a tanúsító védjegyhasználati szerzodés 2.
sz. mellékletében (“A szívre egészséges tápanyagösszetételu - Szívbarát élelmiszerek
kritériumrendszere és a tanúsító védjegy használatának eljárási szabályzatá”-ban) az adott
termékcsoportnál szerepelnek.
Ebben a fejezetben termékcsoportonként megtalálható, hogy a tanúsító védjegyet elnyerő
élelmiszereken, az egyéb kötelező jelöléseken kívül milyen tápanyagokat kell deklarálni a
felsorolásokban rögzített sorrendnek megfelelően. A sorrend betartása kötelező.
A Szívbarát Program céljai eléréséhez elengedhetetlen a fogyasztók minél jobb és
közérthetőbb tájékoztatása, táplálkozási ismereteik bővítése, figyelmük felkeltése, az
élelmiszerek egészségtudatos kiválasztásának segítése. Ezért a tápérték jelölésnek lehetőség
szerint ki kell terjednie arra is, hogy az adott termék milyen szempontok, tápanyagösszetételi
tulajdonságok alapján jogosult a tanúsító védjegy használatára.
A tanúsító védjeggyel ellátott termékek tehát két szintű táplálkozási javaslattal rendelkeznek:
“szívre egészséges tápanyagösszetétel” és annak megnevezése, hogy ezt a jelzőt milyen
tápanyagösszetétellel érdemelték ki (pl. “élelmi rostban gazdag”, “mérsékelt sótartalmú” stb.).
A “szívre egészséges tápanyagösszetétel” jogosultságát magyarázó táplálkozási javaslat
megadása nem kötelező, de amennyiben erre a csomagolás, ill. a címke lehetőséget ad, a
deklaráció feltétlenül javasolt.
Ezt a táplálkozási javaslatot, ill. táplálkozási javaslatokat (egy termék két vagy több tápanyagösszetételi tulajdonsága révén is lehet különleges táplálkozási sajátosságú) célszerű a tanúsító
védjegy közelében elhelyezni (ld. 2.4. pont).
Amennyiben egy terméken olyan táplálkozási javaslatot is feltüntetnek, amely nincs
összefüggésben a tanúsító védjegy kritériumrendszerével (pl. “vitaminnal dúsított”), ezt a
feliratot nem kell a tanúsító védjegy közelében elhelyezni.
A tápérték jelölés elemei termékcsoportonként, valamint a tanúsító védjegy elnyerésével
kapcsolatos táplálkozási javaslatok a következők:
1. Gabonaalapú készítmények (pelyhek, extrudált, puffasztott készítmények, müzlik)
Tápérték-jelölés:
Energia
Fehérje
Szénhidrát
Zsír
Élelmi rost

A tanúsító védjegy elnyerésével kapcsolatos táplálkozási javaslat:
“ÉLELMI ROSTBAN GAZDAG”
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“HOZZÁADOTT SÓT ÉS CUKROT NEM
TARTALMAZ”

2. Száraztészták
a) Tápérték-jelölés 0 mg/100 g koleszterintartalom esetén:
Energia
Fehérje
Szénhidrát
Zsír, ebbol: telített zsírsav; koleszterin: 0 mg/100 g
Élelmi rost (amennyiben az élelmi rost mennyisége kevesebb, mint 5 g/100 g, akkor deklarálása nem
kötelezo.)
Nátrium
Koleszterin

A tanúsító védjegy elnyerésével kapcsolatos táplálkozási javaslat:
“TOJÁS NÉLKÜLI SZÁRAZTÉSZTA”

vagy
“SZÁRAZTÉSZTA TOJÁS NÉLKÜL”

“CSAK TOJÁSFEHÉRJÉVEL KÉSZÜLT
SZÁRAZTÉSZTA”

“NÁTRIUMSZEGÉNY”

“ÉLELMI ROSTBAN GAZDAG”
(csak abban az esetben tüntetheto fel, amennyiben az élelmi rost-tartalom nagyobb mint 5 g/100 g)

b) Tápérték-jelölés tojással készült (koleszterint is tartalmazó) tészták esetén:
Energia
Fehérje
Szénhidrát
Zsír
Élelmi rost
Nátrium
Koleszterin

A tanúsító védjegy elnyerésével kapcsolatos táplálkozási javaslat:
“NÁTRIUMSZEGÉNY”

“ÉLELMI ROSTBAN GAZDAG”

3. Kenyerek, kétszersültek, extrudált kenyerek, péksütemények
Tápérték- jelölés:
Energia
Fehérje
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Szénhidrát
Zsír
Élelmi rost (amennyiben az élelmi rost mennyisége kevesebb, mint 5 g/100 g, akkor deklarálása nem
kötelezo.)
Nátrium

A tanúsító védjegy elnyerésével kapcsolatos táplálkozási javaslat:
“MÉRSÉKELT SÓTARTALMÚ”

“ÉLELMI ROSTBAN GAZDAG”
(csak abban az esetben tüntetheto fel, amennyiben az élelmi rost-tartalom nagyobb mint 5 g/100 g.)

4. Zöldség, fozelék és gombakészítmények
Tápérték-jelölés:
Energia
Fehérje
Szénhidrát
ebbol cukor
Zsír
Nátrium

A tanúsító védjegy elnyerésével kapcsolatos táplálkozási javaslat:
“NÁTRIUM SZEGÉNY”
(amennyiben a nátrium-tartalom legalább 50 %-kal alacsonyabb, mint a vele összehasonlítható
hagyományos terméké, de max. 120 mg/100 g)
“MÉRSÉKELT SÓTARTALMÚ”

“CSÖKKENTETT ZSÍRTARTALMÚ”
(amennyiben a zsírtartalom legalább 50 %-kal alacsonyabb, mint a vele összehasonlítható
hagyományos terméké)
“X %-KAL KEVESEBB ZSÍR”
(amennyiben a zsírtartalom legalább 20 %-kal alacsonyabb, mint a vele összehasonlítható
hagyományos terméké)
“HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL”

vagy
”HOZZÁADOTT CUKROT NEM TARTALMAZ”
(amennyiben a készítmény hozzáadott cukrot nem tartalmaz)
“MÉRSÉKELT CUKORTARTALMÚ”

5. Gyümölcskészítmények (lekvárok, dzsemek, befottek)
Tápérték-jelölés:
Energia
Fehérje
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Szénhidrát
ebbol cukor (csak abban az esetben kell deklarálni, ha a “táplálkozási javaslat” utal a csökkentett
cukortartalomra.)
Zsír

A tanúsító védjegy elnyerésével kapcsolatos táplálkozási javaslat:
“CSÖKKENTETT ENERGIATARTALMÚ”

“X %-KAL KEVESEBB HOZZÁADOTT CUKOR”
(amennyiben a termék összes cukor-tartalma legalább 30 %-kal kisebb, mint a vele
összehasonlítható hagyományos készítményé.)

6. Alkoholmentes italok közül: a) Gyümölcs- és zöldséglevek
Tápérték-jelölés:
Energia
Fehérje
Szénhidrát
Zsír

A tanúsító védjegy elnyerésével kapcsolatos táplálkozási javaslat:
“GYÜMÖLCS-, ILLETVE ZÖLDSÉGTARTALOM 100
%”
(ez egyébként is kötelezo.)
“HOZZÁADOTT SÓT NEM TARTALMAZ”
(amennyiben a zöldséglevet egyébként szokásosan konyhasóval is ízesítik.)
“HOZZÁADOTT CUKROT NEM TARTALMAZ”

vagy
“HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL”
(amennyiben a gyümölcs- vagy zöldséglevek egyáltalán nem tartalmaznak hozzáadott cukrot.)

6. Alkoholmentes italok közül: b) Gyümölcs- és zöldségnektárok
Tápérték- jelölés:
Energia
Fehérje
Szénhidrát
ebbol cukor (csak abban az esetben kell deklarálni, ha a “táplálkozási javaslat” utal a csökkentett
cukortartalomra.)
Zsír
Vitaminok

A tanúsító védjegy elnyerésével kapcsolatos táplálkozási javaslat:
“GYÜMÖLCS- VAGY ZÖLDSÉGTARTALOM X %”
(ez egyébként is kötelezo.)
“CSÖKKENTETT ENERGIATARTALMÚ”
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“X %-KAL KEVESEBB HOZZÁADOTT CUKOR”
(amennyiben a termék összes cukor-tartalma legalább 30 %-kal kisebb, mint a vele
összehasonlítható hagyományos készítményé.)
“HOZZÁADOTT SÓT NEM TARTALMAZ”
(amennyiben a zöldséglevet egyébként szokásosan konyhasóval is ízesítik.)

6. Alkoholmentes italok közül: c) Gyümölcs- és/vagy zöldségitalok
Tápérték- jelölés:
Energia
Fehérje
Szénhidrát
ebbol cukor (csak abban az esetben kell deklarálni, ha a “táplálkozási javaslat” utal a csökkentett
cukortartalomra.)
Zsír
Vitaminok

A tanúsító védjegy elnyerésével kapcsolatos táplálkozási javaslat:
“GYÜMÖLCS- VAGY ZÖLDSÉGTARTALOM X %”
(ez egyébként is kötelezo.)
“CSÖKKENTETT ENERGIATARTALMÚ”

“X %-KAL KEVESEBB HOZZÁADOTT CUKOR”
(amennyiben a termék összes cukor-tartalma legalább 30 %-kal kisebb, mint a vele
összehasonlítható hagyományos készítményé.)
“HOZZÁADOTT SÓT NEM TARTALMAZ”
(amennyiben a zöldséglevet egyébként szokásosan konyhasóval is ízesítik.)

7. Zsiradékok, margarinok, étolajok
Tápérték- jelölés:
Energia
Fehérje
Szénhidrát
Zsír
ebbol telített zsírsav *)
egyszeresen telítetlen zsírsav
többszörösen telítetlen zsírsav
koleszterin
Nátrium (csak akkor kell jelölni, ha “táplálkozási javaslat” utal a mérsékelt sótartalomra.)
E vitamin (csak a zsírsavösszetétel feltüntetése esetén kötelezo jelölni.)
*) A zsírsav-összetételt a csökkentett zsírtartalmú zsíroknál nem kötelezo jelölni.

A tanúsító védjegy elnyerésével kapcsolatos táplálkozási javaslat:
“CSÖKKENTETT ZSÍRTARTALMÚ”
(amennyiben a termék minimum 50 %-kal kevesebb zsírt tartalmaz, mint a vele összehasonlítható
hagyományos készítmény.)
“CSÖKKENTETT ENERGIATARTALMÚ”
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(amennyiben a termék legalább 30%-kal kevesebb energiát tartalmaz, mint a vele összehasonlítható
hagyományos készítmény.)
“CSÖKKENTETT ZSÍR- ÉS ENERGIATARTALMÚ”
(amennyiben a termék az elozo két kritériumnak egyaránt eleget tesz.)
“X %-KAL KEVESEBB ZSÍR ÉS KEDVEZOBB
ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL”

(amennyiben a termék összes zsírtartalma legalább 20 %-kal kisebb, mint a vele összehasonlítható
hagyományos készítményé és zsírsavösszetétele kedvezo.)
“KEDVEZO ZSÍRSAV-ÖSSZETÉTELU”
(a termék hagyományos zsírtartalmú, de zsírsavösszetétele kedvezo.)
“MÉRSÉKELT SÓTARTALMÚ”
(azokon a készítményeken tüntetheto fel, amelyek hagyományosan hozzáadott konyhasót is
tartalmaznak.)

8. Hús- és halkészítmények
Tápérték jelölés:
Energia
Fehérje
Szénhidrát
Zsír
ebbol telített zsírsav *)
egyszeresen telítetlen zsírsav
többszörösen telítetlen zsírsav
koleszterin
Nátrium
*)A zsírsavösszetételt a csökkentett zsírtartalmú, vagy a 120 g/10.000 kJ zsírtartalom alatti termékeknél
nem kötelezo jelölni.

A tanúsító védjegy elnyerésével kapcsolatos táplálkozási javaslat:
“CSÖKKENTETT ZSÍRTARTALMÚ”
(amennyiben a termék minimum 50 %-kal kevesebb zsírt tartalmaz, mint a vele összehasonlítható
hagyományos készítmény.)
“CSÖKKENTETT ENERGIATARTALMÚ”
(amennyiben a termék legalább 30%-kal kevesebb energiát tartalmaz, mint a vele összehasonlítható
hagyományos készítmény.)
“CSÖKKENTETT ZSÍR- ÉS ENERGIATARTALMÚ”
(amennyiben a termék az elozo két kritériumnak egyaránt eleget tesz.)
“MÉRSÉKELT ZSÍRTARTALMÚ”
(amennyiben a termék zsírtartalma nem haladja meg a 120g/10.000 kJ-t.)
“X %-KAL KEVESEBB ZSÍR ÉS KEDVEZOBB
ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL”

(amennyiben a termék összes zsírtartalma legalább 20 %-kal kisebb, mint a vele összehasonlítható
hagyományos készítményé és zsírsav-összetétele kedvezo.)
“KEDVEZO ZSÍRSAV-ÖSSZETÉTELU”
(a termék hagyományos zsírtartalmú, de zsírsavösszetétele kedvezo.)
“MÉRSÉKELT SÓTARTALMÚ”
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9. Tej és tejtermékek közül:
a) Tej és tejitalok, fermentált tejtermékek (kefir, joghurt, tejföl)
Tápérték- jelölés:
Energia
Fehérje
Szénhidrát
Zsír
ebbol telített zsírsav *)
egyszeresen telítetlen zsírsav
többszörösen telítetlen zsírsav
*)A zsírsav-összetételt a csökkentett zsírtartalmú vagy a 30 energia % zsírtartalom alatti termékeknél nem
kötelezo jelölni.

A tanúsító védjegy elnyerésével kapcsolatos táplálkozási javaslat:
“CSÖKKENTETT ZSÍRTARTALMÚ”
(amennyiben a termék minimum 50 %-kal kevesebb zsírt tartalmaz, mint a vele összehasonlítható
hagyományos készítmény.)
“CSÖKKENTETT ENERGIATARTALMÚ”
(amennyiben a termék legalább 30%-kal kevesebb energiát tartalmaz, mint a vele összehasonlítható
hagyományos készítmény.)
“CSÖKKENTETT ZSÍR- ÉS ENERGIATARTALMÚ”
(amennyiben a termék az elozo két kritériumnak egyaránt eleget tesz.)
“X %-KAL KEVESEBB ZSÍR ÉS KEDVEZOBB
ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL”

(amennyiben a termék összes zsírtartalma legalább 20 %-kal kisebb, mint a vele összehasonlítható
hagyományos készítményé és zsírsavösszetétele kedvezo)
“MÉRSÉKELT ZSÍRTARTALMÚ”
(amennyiben a termék zsírtartalma nem haladja meg a 30 energia %-ot)
“KEDVEZO ZSÍRSAV-ÖSSZETÉTELU”
(a termék hagyományos zsírtartalmú, de zsírsav-összetétele kedvezo.)
“HOZZÁADOTT SÓT ÉS CUKROT NEM
TARTALMAZ”

vagy
“HOZZÁADOTT SÓ ÉS CUKOR NÉLKÜL”

9. Tej és tejtermékek közül:
b) Túró, krémtúró, ízesített túró készítmények
Tápérték-jelölés:
Energia
Fehérje
Szénhidrát
Zsír
ebbol telített zsírsav *)
egyszeresen telítetlen zsírsav
többszörösen telítetlen zsírsav
Nátrium
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*)A zsírsav-összetételt a csökkentett zsírtartalmú, vagy a 30 energia % zsírtartalom alatti termékeknél nem
kötelezo jelölni.

A tanúsító védjegy elnyerésével kapcsolatos táplálkozási javaslat:
“CSÖKKENTETT ZSÍRTARTALMÚ”
(amennyiben a termék minimum 50 %-kal kevesebb zsírt tartalmaz, mint a vele összehasonlítható
hagyományos készítmény.)
“CSÖKKENTETT ENERGIATARTALMÚ”
(amennyiben a termék legalább 30%-kal kevesebb energiát tartalmaz, mint a vele összehasonlítható
hagyományos készítmény.)
“CSÖKKENTETT ZSÍR- ÉS ENERGIATARTALMÚ”
(amennyiben a termék az elozo két kritériumnak egyaránt eleget tesz.)
“MÉRSÉKELT ZSÍRTARTALMÚ”
(amennyiben a termék zsírtartalma nem haladja meg a 30 energia %-ot.)
“X %-KAL KEVESEBB ZSÍR ÉS KEDVEZOBB
ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL”

(amennyiben a termék összes zsírtartalma legalább 20 %-kal kisebb, mint a vele összehasonlítható
hagyományos készítményé és zsírsav-összetétele kedvezo.)
“KEDVEZO ZSÍRSAV-ÖSSZETÉTELU”
(a termék hagyományos zsírtartalmú, de zsírsav-összetétele kedvezo.)
“HOZZÁADOTT SÓT NEM TARTALMAZ”*

vagy
“HOZZÁADOTT SÓ NÉLKÜL”*

“MÉRSÉKELT SÓTARTALMÚ”*
*Ez utóbbi kijelentések csak a hagyományosan sós jellegu termékeknél tüntethetok fel.

9. Tej és tejtermékek közül:
c) Sajtok
Tápérték-jelölés:
Energia
Fehérje
Szénhidrát
Zsír
ebbol telített zsírsav *)
egyszeresen telítetlen zsírsav
többszörösen telítetlen zsírsav
Nátrium
*) A zsírsav-összetételt a csökkentett zsírtartalmú vagy a 40 energia % zsírtartalom alatti termékeknél nem
kötelezo jelölni.

A tanúsító védjegy elnyerésével kapcsolatos táplálkozási javaslat:
“CSÖKKENTETT ZSÍRTARTALMÚ”
(amennyiben a termék minimum 50 %-kal kevesebb zsírt tartalmaz, mint a vele összehasonlítható
hagyományos készítmény.)
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“CSÖKKENTETT ENERGIATARTALMÚ”
(amennyiben a termék legalább 30%-kal kevesebb energiát tartalmaz, mint a vele összehasonlítható
hagyományos készítmény.)
“CSÖKKENTETT ZSÍR- ÉS ENERGIATARTALMÚ”
(amennyiben a termék az elozo két kritériumnak egyaránt eleget tesz.)
“MÉRSÉKELT ZSÍRTARTALMÚ”
(amennyiben a termék zsírtartalma nem haladja meg a 40 energia %-ot.)
“X %-KAL KEVESEBB ZSÍR ÉS KEDVEZOBB
ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL”

(amennyiben a termék összes zsírtartalma legalább 20 %-kal kisebb, mint a vele összehasonlítható
hagyományos készítményé és zsírsavösszetétele kedvezo)
“KEDVEZO ZSÍRSAV-ÖSSZETÉTELU”
(a termék hagyományos zsírtartalmú, de zsírsav-összetétele kedvezo.)
“MÉRSÉKELT SÓTARTALMÚ”

10. Konyhakész ételek, tartósított készételek
Tápérték-jelölés:
Energia
Fehérje
Szénhidrát
Zsír
Nátrium

A tanúsító védjegy elnyerésével kapcsolatos táplálkozási javaslat:
“CSÖKKENTETT ZSÍRTARTALMÚ”
(amennyiben a termék minimum 50 %-kal kevesebb zsírt tartalmaz, mint a vele összehasonlítható
hagyományos készítmény.)
“CSÖKKENTETT ENERGIATARTALMÚ”
(amennyiben a termék legalább 30%-kal kevesebb energiát tartalmaz, mint a vele összehasonlítható
hagyományos készítmény.)
“CSÖKKENTETT ZSÍR- ÉS ENERGIATARTALMÚ”
(amennyiben a termék az elozo két kritériumnak egyaránt eleget tesz.)
“MÉRSÉKELT SÓTARTALMÚ”
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XIII.1. Kiegészítések a tápérték jelölés Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú eloírása szerinti
kialakításához és feltüntetéséhez
A tanúsító védjegyes termékeknél a tápérték jelölés képzése és feltüntetése során a Magyar
Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú eloírása szerint kell eljárni, a következo kiegészítésekkel
ill. prioritások figyelembe vételével.
A deklarált tápanyag érték megállapítására több lehetoség van, ezek alkalmazhatósági rangsora a következo:
1. gyártó (eloállító) analitikai adatai alapján
2. a felhasznált ismert összetételu összetevok mennyisége alapján számítással
3. az általánosan elfogadott adatokból számítással
A receptura alapján végzendo számításokhoz elsosorban a Bíró-Lindner féle Tápanyagtáblázat
használható, de nemzetközi adatbankok és tápanyagtáblázatok információira is lehet
támaszkodni. Minden esetben dokumentálni szükséges a feltüntetni kívánt tápanyag adatok
származását, ill. kép-zését annak érdekében, hogy a Tanúsító Testület felül tudja vizsgálni
azok helyességét.
A nátriumot mennyiségtol függoen g-ban vagy mg-ban kell közölni a tápanyagok felsorolásánál.
Amennyiben a tápérték adatok a termék 100 grammjára, ill. 100 milliliterére való vetítése
nem tájékoztatja a fogyasztót kelloen az egyszerre elfogyasztott élelmiszer
tápanyagtartalmáról, úgy törekedni kell arra, hogy kiegészítésként ezek az információk is
feltüntetésre kerüljenek (csomagolási egység, adag, szelet, stb. tápértéke).
A tápérték adatok feltüntetésével a táblázatos megadási formát elonyben kell részesíteni, a lineáris elrendezés csak akkor jöhet szóba, ha a rendelkezésre álló hely más megoldást nem tesz
lehetové.
Az élelmiszerek kcal-ban kifelezett energiatartalmát a kJ-ban kiszámított energiatartalom értékébol az alábbiak szerint kell kiszámítani:
Energiatartalom (kcal) = Energiatartalom (kJ) / 4,1

XIV.

Egészségügyi állítások tilalma ill. engedélyezése

Az Élelmiszertörvény (1995. évi XC. törvény) 19 §. (2) bekezdése szerint:
“A jelölésnek olyannak kell lennie, amely nem vezeti félre a fogyasztót. Ezért ….. b) nem állíthatja, vagy sugallhatja, hogy az élelmiszer megeloz, kezel, gyógyít valamilyen betegséget,
ha a tudományos ismeretek szerint ilyen tulajdonságokkal nem rendelkezik.”
A fentiek betartása a tanúsított védjegyes termékeknél is természetszeruen kötelezo.
Az élelmiszerszabályozás nem foglalkozik az élelmiszerekben feltüntetheto egészségügyi állításokkal (health claims), ugyanakkor nem is zárja ki annak használatát.
Az egészségügyi állítások szabályozása mind a FAO/WHO közös élelmiszer szabályozási
programján, a Codex Alimentariuson belül, mind pedig az Európai Élelmiszer és
Italszövetség (CIAA-Confederation of food and drink industries of the EU) keretein belül befolyással az EU élelmiszerszabályozására - napirenden van.
Egészségügyi állításnak (health claim) nevezünk minden olyan bemutatást, kijelentést, megállapítást vagy utalást, amely az élelmiszer, annak bizonyos tápanyaga vagy más anyagi
jellemzoje és a beteg ill. egészséges állapot között ad összefüggést, kapcsolatot.
Az egészségügyi állításoknak tükröznie kell a nemzeti egészségpolitikát és támogatnia kell
azt.
Követelmény, hogy az élelmiszer, az adott tápanyag ill. anyagi jellemzo és a betegséggel ill.
ellenkezoleg, az egészséggel összefüggo állapot között fennálló kapcsolat kompetens
hatóságok által elfogadott és tudományos konszenzussal igazolt legyen.
Az Egészséges Magyarországért Egyesület azonban nem hatóság, egészségügyi állítások engedélyezését nem végzi, nem végezheti.
A tanúsító védjegyet elnyert termékek csomagolása, címkéje egészségügyi állítást csak abban
az esetben tartalmazhat, ha az adott terméknél erre vonatkozóan korábban engedélyt,
jóváhagyást szereztek.
Az alkalmazott egészségügyi állítás jogosult feltüntetésére vonatkozó dokumentációt minden
esetben mellékelni kell a Tanúsító Testület munkájához.
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A tanúsító védjegyet viselo termék csomagolása, címkéje két esetben tartalmazhat egészségügyi állítást:
• ha a különleges táplálkozási igényt kielégíto élelmiszer engedélyezési eljárása során az
OÉTI a feliratot engedélyezte,
• ha a címketerv módosításának igényével pótlólag fordulnak az OÉTI-hez és erre engedélyt
kapnak.
Az Egészséges Magyarországért Egyesület tevékenysége során a tanúsító védjegy minél sikeresebb muködtetése feltételeinek megteremtésén munkálkodva:
• szorgalmazza az egészségügyi állításokkal kapcsolatos külföldi jelölési eloírások és az alkalmazási tapasztalatok megismerését a fejlett országokban,
• figyelemmel kíséri a nemzetközi szabályozási tevékenység elorehaladását az adott területen,
• fentiekrol szükség szerinti gyakorisággal tájékoztatja a tanúsító védjegy használóit.
A tanúsító védjegyhasználati jog azonnali megszunését vonja maga után, amennyiben a
tanúsító védjegyes terméken engedély nélküli egészségügyi állítást tüntetnek fel - legyen az
bár nem a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel összefüggo.

XV.

A termék bemutatását szolgáló és a fogyasztót ösztönzo-motiváló üzenetekre
vonatkozó követelmények
Az élelmiszertörvény végrehajtási rendeletének 35. § (1) szerint:
• az élelmiszereloállító az eloírt jelöléseken túl egyéb, az élelmiszerrel kapcsolatos jobb tájékoztatást segíto jelölést is feltüntethet. Az élelmiszereknek meg kell felelnie az így
feltünte-tett jellemzoknek.
E követelmények értelmezésére különös tekintettel az alábbiak szolgálnak:
• A tanúsító védjegyes termék tulajdonságairól közölt információknak, adatoknak tényszerunek, pontosnak, hitelesnek és félrevezeto motívumoktól mentesnek kell lenniük.
• A tanúsító védjegyes termék nem mutatható be egészségesként (pl. „finom és nagyon
egészséges”, „az örök egészség”), ill. olyanként, amely biztosítja a szervezet egészségét
(pl. egészsége érdekében fogyasszon naponta ....”, „az egészséges ember titka ....”), de az
egészséges táplálkozás, étkezés részeként, az ebbe való könnyu beilleszthetoségét kiemelve
igen (pl. „a rosttartalmú élelmiszerekbol való gyakori válogatás az egészséges táplálkozás
része, az X termék élelmi rostban gazdag).
• A termék tápértéke, a tápértéktáblázat szöveges magyarázatára vonatkozóan az adott élelmiszer leírása értékesként, jó hatásúként, az illeto tápanyag biológiai szerepének magyarázatával ellátva megengedett (pl. a tej kituno kalciumforrás, a kalcium segíti a csontok és a
fogak építését).
• Kerülendok az olyan utalások, melyek a fogyasztónak a termékrol „jó”, másokról „rossz”
képet sugallnak. A tanúsító védjegy elsodleges szerepe az, hogy segítse a fogyasztót az
egészséges táplálkozásba és életmódba beillesztheto termékek kiválasztásában, és semmiképp sem olyan vélekedés kialakítása, miszerint kizárólag a tanúsító védjegyes termékek
alkothatják az egészséges táplálkozás és életmód részét.
• Világossá kell tenni a fogyasztó számára, hogy a tanúsító védjegy csupán azt jelzi, hogy a
termék eleget tesz bizonyos összetételi kritériumoknak, melyen keresztül az könnyen beillesztheto a szívre egészséges táplálkozásba. A fogyasztóban a termék nem keltheti azt a
benyomást, hogy étrendjébe feltétlenül be kell építenie a tanúsító védjegyet viselo terméket.
• A tanúsító védjegyes terméken nem lehet olyan utalás, amely alapján az eloállító egyéb, tanúsító védjeggyel nem rendelkezo termékét a fogyasztók tanúsító védjegyes terméknek
véljenek.
• A tájékoztató feliratok nem kelthetik azt a benyomást, nem sugallhatják azt, hogy a tanúsító védjegyes termék eloállítását a szívbarát világbanki program, vagy az Egészséges Magyarországért Egyesület támogatja.
• A tanúsító védjegyes termék iránti bizalom fokozható azonban azáltal, hogy kiemelik a
termék független laboratórium általi rendszeres ellenorzését.
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• Megengedett ugyan, de lehetoség szerint kerülni kell a tanúsító védjegyes termékeknél a
csomagoláson az összehasonlító termékreklám alkalmazását. Mellozendok a „jó” és
„rossz” termék szembeállítását célzó megállapítások, hiszen számtalan tanúsító védjeggyel
rendelkezo termék is része lehet az egészséges életvitelnek.
• A tanúsító védjegyes termék nem tartalmazhat olyan információt, utalást, mely szerint az
illeto termék fogyasztását tudósok, egészségügyi szakemberek vagy ismert személyiségek
ajánlják.

XVI.

A termék illusztrációira, összbenyomására vonatkozó követelmények
Jelölésnek minosülnek az adott élelmiszerre vonatkozó szavak, számok, védjegyek, képek, ábrák és jelek, amelyeket az élelmiszer csomagolásán, címkéjén, gyurujén, fémrészén,
gyujtocsomago-lásán helyeznek el. (ÉT. 18. §(1)).
Az élelmiszertörvény végrehajtási rendeletének 35. § (2) szerint:
• Az élelmiszerek bemutatásával, külso formájukkal, csomagolásukkal, kiállítási környezetükkel szolgáltatott vagy sugallt információknak összhangban kell lenniük az élelmiszerek
kötelezo jelölésével, nem vezethetik félre a fogyasztót.
A tanúsító védjegyes termékek jelölésének tartalmi és formai elemeit szabályozó Jelölési Kódex normái, irányelvei és feltételei az egészséges életvitelre összpontosítanak, annak minden
vonat-kozásával együtt.
A Tanúsító Testület a hozzá benyújtott csomagolásokat, címketervezeteket a fogyasztóra tett
összbenyomás szempontjából is vizsgálja, melynek a különféle illusztrációk is részét képezik.
Tilos a használó által minden olyan ábra, vagy jelmondat, vagy ábrás jelmondat használata,
illetve erre vonatkozó védjegyoltalomra vonatkozó eljárás kezdeményezése, amely a
védjeggyel összetévesztheto, vagy a védjeggyel kapcsolatban harmadik személyek
megtévesztésére alkalmas. Jelen kötelezettség a szerzodés megszunését követoen is terheli a
használót.

XVII. A Jelölési Kódex érvényesítése az elbírálás, a jóváhagyás, valamint a védjegyhasználat felügyelete során
A Jelölési Kódexben foglaltak érvényre juttatása elsosorban a használó felelossége (1.5. pont),
ugyanakkor azonban a Tanúsító Testület által muködtetett tanúsítási rendszerbe is megfelelo
biztosí-tékokat kell beépíteni arra vonatkozóan, hogy csak a Jelölési Kódexnek megfelelo
termékek kerül-hessenek tanúsító védjeggyel forgalomba.
A Tanúsító Testület ezért (összhangban a tanúsító védjegyhasználati szerzodés 2. mellékletével):
• vizsgálja a termék jelölését, a csatolt címketervet az elbírálási - döntéshozatali (védjegy
odaítélési) folyamatban, szükség szerint hiánypótlást, ill. új címketerv bekérését rendeli el;
• a használó kötelezo jelzései alapján jóváhagyja a címketervben bekövetkezett változásokat;
• a védjegyhasználat felügyeletét a termék jelölésére is kiterjeszti;
• szakmai iránymutatást ad a Jelölési Kódex adott termékre való értelmezéséhez;
• indokolt esetben a pályázatot elutasítja, a védjegyhasználati jogot visszavonja, ill. elutasítja
a címketervben tervezett módosításokat.
A Tanúsító Testület vizsgálata a védjegy odaítélési folyamatban és a címkemódosítások jóváhagyása esetében a csomagolás elozetes címketerve, majd végleges változata alapján folyik.
Ha az elozetes terv már jóváhagyásra kerül, a végleges változat kontrollt követoen
nyilvántartásba kerül.
Az utóellenorzés során azt kell vizsgálni, hogy a jelölés megfelel-e a jóváhagyott változatnak.
A Tanúsító Testület az elbírálást „A szívre egészséges tápanyag-összetételu, -szívbarátélelmiszerek kritériumrendszere és a tanúsító védjegy használatának eljárási szabályzata”
anyagban foglaltak szerint, a legrövidebb idon belül elvégzi, határozatáról írásbeli
tájékoztatást ad a pályázó-nak ill. használónak.
A Tanúsító Testület munkáját elokészíto Védjegy Titkárság gondoskodik:
• a jóváhagyott címkék, csomagolások nyilvántartásáról, aktualizálásáról és az utóellenorzésben részt vevo ellenorök számára való rendelkezésre bocsátásról,
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• a védjegyhasználatra jogosult termékek esetében a benyújtott címkemódosítások jóváhagyásának gyorsított eljárású megszervezésérol.
A gyorsított eljárásban a címketerv beérkezésétol számított 15 munkanapon belül az értesítést
a használónak meg kell küldeni. A jóváhagyási eljárás idotartama meghosszabbodhat,
amennyiben a Jelölési Kódex értelmezésével kapcsolatos nézeteltérés merül fel.

