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2011. Az első Magyar Szolgáltatás Védjegy 



A cég története 

• Cégalapítás: 2010. május 
 
• 16 +10 év szakmai tapasztalat 
 
• Régi terv megvalósítása: 
   Made in Hungary című  
   ismeretterjesztő filmsorozat 



Made in Hungary 
A hazai sorozat 

Motivációk: 

• Hazai gyártók hazai termékei 

• Mi van körülöttünk? Magyar értékek  

  bemutatása 

• Nagy cégek és kisvállalkozások,  

  kézművesek, népi iparművészek  

  termékeinek népszerűsítése 

• Minőségi termékek, professzionális film 

• HD technológia 



Made in Hungary - célkitűzések 

„nagyon ritka az a magas szakmai színvonal a 
mai magyar televíziós műsorkészítésben, 
amelyet a Made-in Hungary sorozatban 

láthatunk” 

szuszog a tészta 

dürückölik míg tiszta 
nem lesz 

pattogó szikra: 
kovácsbolha 

• Fő üzenet: bizalom – bizalom a magyar gyártó 

   magyar terméke iránt 

• Film: magyar közmondások, szólások, régi magyar  

   kifejezések, klasszikus ismeretterjesztés 

• Bemutatás: 29 helyi televízió + Erdélyi Magyar Televízió 

• Legtöbb sugárzás: 253 vetítés/epizód 



      Papírszalvétából védjegy 

 
• 2010. október: Made in Hungary epizód a  
  papírszalvéta gyártásáról 
• Forest Papír Kft. tulajdonosa = Magyar Termék  
  Védjegy alapítója 
• Szolgáltatói szféra igénye: Magyar  Szolgáltatás  
  Védjegy 

 



Logóból védjegy 

2010. 

2006. 
• Magyar Termék Nonprofit Kht. 

• Logó --->védjegy 2010.  
• Magyar Szabadalmi Hivatal  
  bejegyzés: Magyar  
  Szolgáltatás Védjegy 



Tanúsítás folyamata: „Céges átvilágítás" 

Működési rendszer 

Szervezeti struktúra 

Szakmai követelmények 

(Film)gyártás jellemzői, eszközei 
 



Vállalni kell... 

Bíráló Bizottság / 
Tanúsítási Döntőbizottság 

Laboratóriumi / 
helyszíni vizsgálat 

Termékminták 



Szigorú feltételek 

• Tiszta cégviszonyok - nyilatkozatok 

    (felszámolás, adó, vám és járuléktartozás, közigazgatási,  

    munkaügyi bírság, gazdasági vagy szakmai szabálysértés) 

• Felhasznált magyar alapanyag 

• Felhasznált magyar szolgáltatás 

• Felhasznált eszközök 

• Min. 75 % magyar hozzáadott érték 
 



2011. április: Magyar Szolgáltatás Védjegy megítélése 

2011. 2012. 

2013. 2014. 

 

• Tanúsítási eljárás 3 évente 

• Szúrópróbaszerű ellenőrzések 

 



Védjegy: hozzáadott érték 

Magyar Termék - Hazai Termék - Hazai Feldolgozású Termék 

2012. 
Vidékfejlesztési Minisztérium 

termékrendelet 



Védjegy szolgáltatói előnyei 

Cég 

Gyártó 

TV 

Néző 

• Bizalmi alap 

• Szakmai színvonal 

• Egyenletes teljesítmény 

• Kiszámíthatóság 

• Egymást erősítő szereplők 



Védjegy = garancia 

• magyar munkahely, magyar termék / szolgáltatás 

• felelősség a magyar gazdaság növekedése iránt 

• megbízható cégviszonyok 

• jogszerű működés 

• pénzügyi egyensúly 

 



Nyolc év - 140 védjegy 

129 
Magyar 
Termék 

 

• Nyolc év - változatlanul szigorú elvárások • Minőségirányítás – minőségbiztosítás 

• A színvonal garanciája   • Ismertség  - elismertség 

 



Védjegy = kötelezettség partnereink felé 



A legismertebb védjegy 



 
Made in Hungary sorozat: 

A kamillatea 
 

Gyártó: Herbária Zrt.  
 

https://www.youtube.com/user/madeinhungarysorozat 
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