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1. A V-védjegy, iránytű az egyre növekvő célpiac eléréséhez  
A fogyasztók első ránézésre nem mindig ismerik fel, hogy az Ön(ök) terméke(i) vegán 
vagy vegetáriánus készítmények. A borjú oltógyomrából nyert enzimek használata 
sajtok érlelésekor vagy zselatin a borkészítményekben kitűnő példák az úgynevezett 
„rejtett” állati eredetű összetevőkre. Ezen hozzáadott anyagok az összetevők listáján 
nem azonnal szembetűnőek a vásárlók számára. Napjainkban azonban egyre 
többen választják a vegán és vegetáriánus termékeket. 
 

A V-védjegy használata egyértelmű és tiszta helyzetet teremt 
A V-védjegy nemzetközileg elismert és 1996 óta oltalom alatt álló védjegy a 
vegetáriánus és vegán termékek megkülönböztetésére. Európában szinte az összes 
nagy élelmiszeripari vállalat használja, míg az Európán kívüli országokban is jelentős 
számban elterjedt a V-védjegy alkalmazása. A V-Label GmbH, mint a védjegyjogok 
tulajdonosa, koordinálja a V-védjegyhez kapcsolódó nemzetközi együttműködést. A 
V-Label GmbH a védjegy engedélyeztetése és használata körüli tevékenységek 
kizárólagos felügyeletét Magyarországon az egyik közismert környezetvédelmi és 
vegetáriánus élelmiszer-ismerettel rendelkező szervezetre, az Öko-völgy 
Alapítványra bízta. A V-védjegy kényelmes és egyszerű választást kínál a fogyasztók 
számára vásárlásuk során. A cégek átlátható és egyértelmű helyzetet hoznak létre a 
V-védjegy használatának segítségével, és így a fogyasztók új célcsoportjait érhetik el. 
 

• A jól ismert védjegy bizalmat teremt 

• Gyártófüggetlen, egyértelmű, nemzetközi megkülönböztetés 

• Megkönnyített vásárlás a vevők számára 
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2. A V-védjegy feltételrendszere 

2.1 A "vegán" meghatározása 

(1) A termékeket vegánnak kell tekinteni, ha nem állati eredetűek, és a termelés, 
illetve a feldolgozás egyetlen szakaszában sem kerültek felhasználásra, vagy a 
terméket nem egészítették ki olyan: 
• összetevőkkel vagy alkotóelemekkel (ideértve az adalékanyagokat, 

hordozóanyagokat, aromákat, illatanyagokat, ízfokozókat, és enzimeket) vagy 
• feldolgozási segédanyagokkal vagy 
• kivonatokkal, amelyek nem adalékanyagok, de ugyanolyan módon, és azonos 

céllal használják fel azokat,  
amelyek feldolgozási segédanyagokként szolgálnak – akár feldolgozott vagy 
feldolgozatlan/nyers állapotban – és állati eredetűek. 
 

Jellemzően, de nem kizárólagosan ide tartoznak a vegán termékekre vonatkozó 
alábbi ismérvek: 
• Nem tartalmaz húst vagy más vágási terméket (pl. belsőség) 
• Nem tartalmaz halat vagy más tengeri élőlényt 
• Nem tartalmaz tojást 
• Nem tartalmaz mézet 
• Nem tartalmaz tejet 
• Nem tartalmaz állatoktól származó viaszt, például gyapjúzsírt / lanolint, méhviaszt 

vagy sellakot 
• Nem tartalmaz szőrmét, bőrárút vagy selymet 
• Nem tartalmaz méhpempőt 
• Nem tartalmaz állati eredetű színezékeket 
• Nem tartalmaz állati eredetű szénnel fehérített összetevőket 
• Nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyeket állati eredetű anyagokkal 

tisztítottak, mint például zselatin vagy halhólyag 
• Nem tartalmaz semmilyen olyan összetevőt, melynek gyártása, kinyerése vagy 

feldolgozása során a fent felsorolt összetevők valamelyike felhasználásra került 

2.2 A "vegetáriánus" meghatározása 
 (2) A termékeket vegetáriánusnak kell tekinteni, ha megfelelnek az (1) bekezdés 
követelményeinek azzal a különbséggel, hogy termelésük során tej, kolosztrum, 
tojás, méz, méhviasz, propolisz, vagy gyapjúzsír (beleértve az élő juhok gyapjújából 
vagy azok alkotóelemeiből származó lanolint is), vagy ezek származékai 
hozzáadhatóak vagy használhatóak. 
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Jellemzően, de nem kizárólagosan ide tartoznak a vegetáriánus termékekre 
vonatkozó alábbi ismérvek: 
• Nem tartalmaz húst vagy más vágási terméket (pl. belsőség) 
• Nem tartalmaz halat vagy más tengeri élőlényt 
• Nem tartalmaz ketrecben nevelt madarak tojását (beleértve a "feljavított 

ketreceket" és a kiscsoportos tartási rendszereket is) 
• Nem tartalmaz állatok leölésével nyert tojást (például kaviár) 
• Nem tartalmaz olyan tejterméket, amelyben állati eredetű oltóanyagot használtak 
• Nem tartalmaz méhpempőt 
• Nem tartalmaz állatok leölésével nyert színezőanyagokat (például valódi bíbor) 
• Nem tartalmaz állati eredetű aromákat, illatanyagokat és ízfokozókat, kivéve, ha 

azok megfelelnek a (2) bekezdés szerinti meghatározásnak 
• Nem tartalmaz állati eredetű szénnel fehérített összetevőket 
• Nem tartalmaz állati eredetű hordozóanyagokat, kivéve, ha azok megfelelnek a (2) 

bekezdés szerinti meghatározásnak 
• Nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyeket állati eredetű anyagokkal 

tisztítottak, mint például zselatin vagy halhólyag, kivéve, ha azok megfelelnek a (2) 
bekezdés szerinti meghatározásnak 

• Nem tartalmaz semmilyen olyan összetevőt, melynek gyártása, kinyerése vagy 
feldolgozása során a fent felsorolt összetevők bármelyike felhasználásra került 

2.3 Táptalajok, tápközegek 
A fent említett vegán és vegetáriánus meghatározások a gyártás és a feldolgozás 
valamennyi szakaszára vonatkoznak, és ezáltal az alkotóelemek vagy 
hatóanyagok/kivonatok biotechnológiai előállítási folyamataira is érvényesek. A 
biotechnológiai módszerek olyan módszerek, amelyek során szándékosan 
baktériumok, gombák, algák, eukarióta egysejtű organizmusok és/vagy 
sejttenyészetek kerülnek hozzáadásra az összetevők előállítása és/vagy módosítása 
érdekében. Például a végtermék részét képező összetevők vagy anyagok előállítása 
során az utoljára használt táptalajoknak, az erjesztő szubsztrátumoknak és/vagy 
hordozóanyagoknak meg kell felelniük a fent említett vegán vagy vegetáriánus 
összetevőkre vonatkozó előírásoknak.  

2.4 A nem tervezett szennyeződésekre vonatkozó irányelvek 

A termelés, a feldolgozás, és az elosztás minden szakaszát úgy kell megtervezni, 
hogy lehetőleg ne legyen jelen nem-vegán vagy nem-vegetáriánus összetevő. A 
nem-vegán vagy nem-vegetáriánus anyagok nem tervezett jelenléte a 
késztermékben kevesebb, mint 0,1% (1 g / kg) lehet. A 0,1%-os referenciaérték 
túllépése esetén a termelő köteles javítani a termelés, a feldolgozás, és az elosztás 
valamennyi szakaszát. Ha az optimalizálás nem lehetséges, a gyártónak meg kell 
indokolnia ezt. Feltéve, hogy a gyártó minden intézkedést megtett a nem-vegán vagy 
nem-vegetáriánus anyagokkal való szennyeződés elkerülése érdekében, a 0,1%-os 
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referenciaértéktől való eltérés nem eredményezi automatikusan a késztermék 
kizárását a „vegán” vagy „vegetáriánus” V-védjegy alkalmazásából. 

2.5 Genetikailag módosított szervezetek (GMOk) 
Azon termékek, amelyek GMO-jelölést igényelnek – az alkalmazandó jogszabályok 
szerint – nem rendelkezhetnek V-védjegy tanúsítvánnyal. 

2.6 Állatkísérletek 
Az állatokon végzett bárminemű kísérlet végrehajtása, amely kapcsolatba hozható a 
végtermékkel szigorúan tilos és nem engedélyezett. Továbbá az egyes összetevők, 
segédanyagok, és a feldolgozáshoz felhasznált egyéb anyagok állatokon történő 
kísérlete sem megengedett, ha azokat kifejezetten a végtermékre vonatkozóan 
végzik. Ez egyaránt vonatkozik az engedélyesbirtokosra és a gyártóra is 
(amennyiben a gyártó nem ugyanaz, mint az engedélybirtokos), és a közvetlenül 
és/vagy közvetetten nevükben eljárókra. Példának okáért ideértve a kutatás, 
fejlesztés, és/vagy termelés céljából állatokon végzett kísérleteket a hazai és külföldi 
kormányzati ügynökségek irányítása alatt.  
Kivételek csak akkor megengedettek, ha a vizsgált termék fő előnye azon állatfajokra 
vonatkozik, amelyeken a terméket tesztelik, és – hasonlóan az emberek klinikai 
vizsgálatához – a vizsgálatok nem befolyásolják az állat egészségét és jólétét. Például 
megengedett a vegetáriánus kutyaeledel hosszabb ideig történő alkalmazása 
kutyáknál (amennyiben a kutyatulajdonosok önként hajlandóak részt venni a 
vizsgálatban), és ebben az időszakban az állatorvos rendszeresen ellenőrizheti a 
kutya egészségét. 
 
2.7 Az “állatok” meghatározása 
A V-védjegy az állatokat többsejtű eukarióta szervezetekként (olyan szervezetek, 
amelyek sejtmagja membránnal körülhatárolt) határozza meg, amelyek metabolikus 
energiájukat nem a napfényből nyerik – ellentétben a növényekkel –, és légzésükhöz 
oxigénre van szükségük, de nem tartoznak a gombák csoportjához. Ez magába 
foglalja az összes gerinces és gerinctelen állatot. 

2.8 Ellenőrzések 
Az engedélybirtokosok elfogadják, hogy az engedélyező vagy megbízottja 
rendszeres ellenőrzéseket hajtson végre. 
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2.9 Vendéglátás 
Minden fent említett kritérium a védjegy vendéglátóiparban történő felhasználására 
is vonatkozik. A vendéglátó egység ajánlatának megjelölésére két kategória közül 
lehet választani – vegetáriánus vagy vegán. 
 
Ezen túlmenően az alábbi minimumkövetelmények teljesítendőek az egyes 
kategóriákban: 
 

Kínálat Vegetáriánus 
kategória Vegán kategória 

1-3 főfogás 1 vegetáriánus 1 vegán 
4-6 főfogás 1 vegetáriánus, 1 vegán 2 vegán 

Több mint 7 főétel Minimum 2 vegetáriánus,  
1 vegán 

Minimum 3 vegán 

 
Ezenfelül amennyiben a vendéglátó egységben rendelkezésre áll napi menü, vagy a 
menü gyakran változik, akkor a vegetáriánus / vegán ételeket a nem-vegetáriánus 
ajánlatokkal azonos módon kell cserélni / kezelni. 

2.10 A szennyeződések feltűntetése a V-védjegy alkalmazása mellett 
A „nyomokban tartalmazhat” kifejezés feltüntetése olyan jóhiszemű figyelmeztetés, 
amelyet a vállalatok közölnek olyan anyagok nem szándékos jelenlétére 
vonatkozóan, amelyek lehetnek állati eredetűek is. Ha nyoma van állati eredetű 
összetevőnek a vegetáriánus vagy vegán V-védjeggyel ellátott termékekben, ez nem 
jelenti azt, hogy ezek a termékek megsértik a V-védjegy követelményeit. 
Kizárólag a nem-vegán vagy nem-vegetáriánus összetevők szándékos felhasználása 
zárja ki a V-védjegy használatát. Ez magában foglalja a felhasznált anyagok összes 
elővegyületét és alkotórészét, valamint a feldolgozási segédanyagokat is. A legtöbb 
esetben a nyom nem jelenti azt, hogy a végtermékek valóban tartalmazzák az állati 
eredetű anyagokat; éppen ellenkezőleg, az állítás a minimális nyomok elméletileg 
lehetséges jelenlétére utal. 
Az igény, miszerint egy termék vegán vagy vegetáriánus, nem zárja ki az állati 
eredetű összetevők nem-szándékos jelenlétét sem etikai, sem környezeti 
szempontból, ha, és amennyiben ez technikailag elkerülhetetlen a termelés, a 
feldolgozás, és az elosztás minden egyes szakaszában, annak ellenére, hogy 
meghozták a legtöbb óvintézkedést a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően. 
Konkrétan ez azt jelenti, hogy minden szükséges óvintézkedést meg kell tenni a 
gyártási területek megtisztításához és annak biztosításához amiatt, hogy az állati 
eredetű termékek ne kerüljenek érintkezésbe vegán vagy vegetáriánus termékekkel. 
Az állati anyagokkal szennyezett vegán vagy vegetáriánus termékek vásárlása 
(valószínűsíthetően) nem járul hozzá az állatok kihasználásának elterjedéséhez, a 
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környezet károsításához, vagy az erőforrások pazarlásához. 
A specifikációs űrlapon, – amelyet a V-védjegy képviselőjének rendelkezésére kell 
bocsátani, – a gyártóknak alá kell írniuk, hogy garantálják ezt a helyes gyártási 
gyakorlatot a gyártási folyamatban, amit a 2.4. pontban „A nem tervezett 
szennyeződésekre vonatkozó irányelvek” elnevezésű fejezet ismertet. 
További információ az engedélyező szabályairól a szennyeződésekre vonatkozóan a 
következő helyen érhető el. 

https://www.euroveg.eu/wp-content/uploads/2019/10/072019_EVU_PP_Traces.pdf
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3. Engedélyezési eljárás 
Mielőtt egy termék jogosulttá válna a V-védjegy alkalmazására, a terméket a V-Label 
GmbH által feljogosított képviselő szervezetnek kell ellenőriznie, és engedélyeznie a 
V-védjegy használatát. Az Engedélybirtokosnak (általában a gyártónak) közzé kell 
tennie az engedélyező számára a tanúsítandó termék teljes összetételét és az 
összes feldolgozási segédanyagot. A receptúra és / vagy a feldolgozási 
segédanyagok változását, valamint a szállítói partnerváltást haladéktalanul és 
egymástól függetlenül az engedélyező tudomására kell hozni. Az engedélyezőnek 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ellenőrzéseket hajtson végre a gyártás 
helyszínén. A V-védjegy kizárólag csak addig használható, amíg az adott termék 
érvényes V-védjegy tanúsítvánnyal rendelkezik. A V-védjegy tanúsítvány legfeljebb 
egy évig érvényes. Az összes információ és dokumentum kezelése bizalmasan 
történik. Azok megosztása kizárólag más V-védjegy engedélyező szervezetekkel és a 
V-védjegy tulajdonosával, a V-Label GmbH-val lehetséges. 

3.1 Költségek 
Az engedélyezés engedélyezési díjhoz (ami a termék engedélyezésének dátumától 
egy évig tart és a szerződéskötéstől számítódik), valamint egy egyszeri vizsgálati 
díjhoz (amely receptúránként külön fizetendő) kötött. Az előírányzott ellenőrzések 
díját külön kell fizetni. 
Az árszabás függ a vállalati adatoktól, például a vállalat teljes forgalmától, az 
engedélyezésre kerülő termékek számától vagy nettó forgalmától. Mindehhez 
örömmel nyújtunk Önnek ajánlatot a honlapunkon található regisztrációs űrlap 
kitöltése alapján.  

3.2 Vizsgálati dokumentumok 
Minden engedélybirtokos hozzáférhet a V-védjegy weboldal ügyfélterületéhez. Itt 
találhatóak azon dokumentumok, amelyek a termék tesztelésének alapját képezik. 
Mindez magában foglalja a specifikációs űrlapot, amelyet mindig teljes egészében 
be kell nyújtani, valamint a kritikus anyagokra vonatkozó megerősítést a 
beszállítóktól. A kétes vagy kritikus összetevők listája ismételten felsorolja azon 
kritikus anyagokat, amelyek esetleg állati vagy nem-vegetáriánus eredetűek 
lehetnek. A nyomtatvány kitöltéséhez bővebben a specifikációs űrlap kitöltési 
útmutatója nyújt segítséget. 

3.3 Az engedélyezési folyamat időtartama 
Normál engedélyezési eljárás esetén kérjük, számítson körülbelül 20 munkanapos 
feldolgozási időre, a termékek receptúráinak számától és összetettségétől függően. 
Sürgősségi eljárásra a kapacitás függvényében van lehetőség. Ezen esetben az Ön 
igénye előnyt élvez, és a vizsgálat a teljes specifikációs űrlap benyújtásától, valamint 
a megrendelés megerősítésétől számított 10 munkanapon belül lebonyolításra 
kerül. 
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4. V-védjeggyel kapcsolatos ellenőrzések 
4.1 A gyártó létesítmények ellenőrzése 
Az engedélyezőnek joga van rendszeresen ellenőrizni a termékeket gyártó 
létesítményeket. 

4.2 Laboratóriumi vizsgálatok 
Az engedélyező fenntartja a jogot laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére bizonyos 
állati összetevők vagy szennyeződések jelenlétére vonatkozóan. 
 
Az ilyen vizsgálati eljárást például a következő esetekben végzik el: 
• A helyszíni ellenőrzés során egyes kérdéseket nem lehet megválaszolni 
• Nem egyértelműsíthető, hogy betartják-e a „vegán” vagy a „vegetáriánus” 

követelményeket 
• Kétségek merülnek fel az állati anyagokkal történő szennyeződés 

referenciaértékének betartásával kapcsolatban 
• Vegán vagy vegetáriánus tulajdonságokkal kapcsolatos panaszok esetén 
• Véletlenszerű mintavételezés keretében 

5. V-védjegy használata a terméken 
5.1 Vegán vagy vegetáriánus védjegy? 
A vizsgálat függvénye, hogy a vegán vagy a vegetáriánus védjegy használható az 
adott terméken. Ha az engedélyező által tesztelt és engedélyezett termék megfelel a 
„vegán” kritériumoknak, akkor csak a vegán védjegy használata a megengedett. A 
vegetáriánus védjegyet nem szabad felhasználni egy vegánként bevizsgált terméken. 

5.2 Formai követelmények 
A V-védjegy egy szabadalmazott védjegy, amelynek formatervezése az 
elválaszthatatlan része, ezért az előírásoknak megfelelő alkalmazása 
elengedhetetlen a felismerhetőség érdekében. A vegán vagy vegetáriánus védjegyet 
a termék csomagolásán vagy címkézésén egyértelműen kell feltüntetni, hogy a 
vásárlók ránézésre megállapíthassák, hogy a termék melyik kategóriába tartozik. A 
V-védjegy megjelenésének a megfelelő kategória feliratával együtt könnyen 
olvashatónak és színben kiemelkedőnek kell lennie. 
A grafikus formatervek és a részletes formai követelmények útmutatója 
megtekinthető a honlapon és az ügyfélportálon. Itt elérhetőek továbbá a nemzetközi 
kereskedelemben forgalmazott termékek grafikus tervei is. A formai követelmények 
útmutatóját e-mailben küldjük el az Ön részére. A V-védjeggyel ellátott csomagolás 
tervét minden esetben a gyártást megelőzően szükséges engedélyeztetni az 
engedélyezővel. 
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5.3 Terméken feltűntetett recept ajánló  
Amennyiben a csomagoláson recept ajánló vagy elkészítési javaslat szerepelne, 
akkor annak a feltüntetését az élelmiszer résznél javasoljuk, aminek összhangban 
kell lennie a védjegy kategóriájával (vegán vagy vegetáriánus). Ezzel elkerülhetőek az 
ellentmondásos állítások és a fogyasztók elbizonytalanítása. 

5.4 V-védjegy fennhatósága 
A V-védjegy világszerte rendelkezésre áll. A védjegyoltalom alatt álló országok 
jelenlegi listáját negyedévente frissítik, és az engedélyező kérésére hozzáférhetővé 
tesszük. 
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6. Gyakran ismételt kérdések 
6.1 Csomagolás 
Az engedélybirtokos köteles a V-védjeggyel ellátott csomagolás formatervét 
jóváhagyatni az engedélyezővel még a kinyomtatás előtt. Az engedélyező nem 
vizsgálja vajon a csomagolás tartalmaz-e állati eredetű összetevő(ke)t, így például 
egy olyan termék, amelyet csontenyvet tartalmazó kartondobozba csomagolnak, 
szintén megkaphatja a V-védjegyet. Azonban a fogyasztók fokozódó tudatossága 
miatt ismét ajánlott az állati alkotóelemeket tartalmazó csomagolások önkéntes 
elhagyása, elkerülése. 

6.2 Művelés és táptalaj dúsítás / trágyázás 
A V-védjegy engedélyeztetése során a termék(ek) és összetevői a betakarítástól vagy 
a kinyeréstől kezdve kerülnek figyelembe vételre. Ez azt jelenti, hogy a V-védjegy 
termék(ek)nél használt táptalajt, ahol a növényeket termesztették nem szükséges 
trágyázni. Azonban növényi összetevőket tartalmazó termékek esetén megengedett 
a táptalaj állati eredetű anyagokkal történő dúsítása. Megengedettek többek között 
az alábbiak: 
• Állati ürülék alkalmazása 
• Vegyszeres trágyázás nem vegán anyagokkal 
 
A környezetvédelmi és etikai szempontból tudatos fogyasztók növekvő tudatossága 
miatt azonban ajánlott, hogy ahol csak lehetséges részesítsék előnyben a vegán-
ökológiai gazdálkodás nyersanyagait, és a trágyázás során hagyják el az állati 
eredetű anyagok használatát. A vágási termékek (például belső részek, szarvak) 
eltemetése, a biodinamikus tenyésztés során szokásos módon megengedett. Egyedi 
nyers termékekre, például gombákra, szőlőre stb. további követelmények 
vonatkozhatnak, ha ezek nem lehetnek vegánok kizárólag a művelésük miatt. 

6.3 Nem-élelmiszeripari termékek 
A V-védjegy keretében az engedélyező által kozmetikumok, testápolási termékek, 
mosó- és tisztítószerek, textíliák, és egyéb nem-élelmiszeripari termékek is 
engedélyeztethetőek. Az engedélyezési követelmények és az engedélyezési eljárás 
megegyezik az élelmiszeripari termékekre vonatkozó követelményekkel. A 
vizsgálatok lefolytatása azonban a nem-élelmiszeripari termékek összetevőihez és 
gyártási folyamatához igazított ellenőrzés keretében zajlik. 

Magyarországon elkezdődött és kifejlesztés alatt van a kozmetikai termékek 
engedélyeztetése, a többi ág pedig a kidolgozás szakaszában van. 
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6.4 Vendéglátás 
A vendéglátás, illetve a vendéglátóipari egységek Magyarországon kérhetik az 
engedélyeztetést a vendéglátóipari egységükre, valamint a termékeikre is. 

7. Záró rendelkezések 
A dokumentumban megfogalmazott követelmények és példák nem teljeskörűek. 
Kétség esetén vagy az új fejlesztésekre adott válaszként a V-Label GmbH fenntartja a 
jogot, hogy további követelményeket vezessen be és / vagy módosítsa a meglévőket 
a legfrissebb ismeretanyag birtokában. Minden esetben az adott engedélyező 
szervezettel kétoldalúan kötött megállapodásokat kell figyelembe venni és 
alkalmazni. 
	
	
	


