
V-védjegy – Termékek és szolgáltatások nemzetközi védjegye 
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Bevezető 

A V-védjegy egy nemzetközileg bejegyzett védjegy, amely vegetáriánus és vegán 
élelmiszertermékeket és szolgáltatásokat jelöl. Ezáltal egyszerűvé, gyorssá és biztonságossá válik a 
vásárlói döntéshozatal, mivel elkerülhető az összetevők listájához kapcsolódó ellenőrzések vagy 
kérdésfeltevések szükségessége. A termék V-védjegy használatára vonatkozó engedélyezési eljárás 
alapját jelen termékleírás adja. A kért adatok kitöltése előtt kérjük, vegye figyelembe az alábbi 
információkat. 
 

Általános információk 

● A specifikációs űrlapon szereplő adatok kizárólag belső használatra szolgálnak. Ellenőrzések 
és/vagy laboratóriumi elemzések elvégzésére felhatalmazott ellenőrző szervezetekkel, és az 
engedélyek megadására jogosult más szervezetekkel a vonatkozó információk megoszthatóak. 
Az adatokat minden esetben bizalmasan kezeljük. 

● Az általános ügymenet a beadott nyomtatványok kiértékelésére 20 munkanap az összetevők 
bonyolultságától és mennyiségétől függően. Gyorsított eljárás esetén az értékelés az összes 
dokumentum kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül történik meg. 

      
● Kérjük, töltse ki ezt az űrlapot digitálisan, és küldje el nekünk az eredeti dokumentumot vagy a 

szkennelt változatát (a 3. oldaltól kezdve) elektronikus levélben eredeti aláírással és bélyegzővel 
(feltéve, hogy ha cégük alkalmaz bélyegzőt).  

 Kérjük, tüntesse fel a termék nevét, a cikkszámot és a „termékleírás” szót a fájlnévben // 
 Kérjük, a fájl megnevezését az alábbiak szerint végezze: terméknév_termék 

száma_specifikáció_nyomtatvány.pdf. 
● Az űrlappal kapcsolatos felmerülő kérdések esetén forduljon közvetlenül a V-védjegy 

kapcsolattartójához. 
● Beküldés előtt kérjük ellenőrizze, hogy megadott-e minden rendelkezésre álló szükséges adatot. 
 

  

         
        

          
         
           

       
              

        
     

          
        

  

● Kérjük, a dokumentum szerkezetében ne végezzen változtatásokat.

            
          
           
            

             
           

                 
 

             
          
           
            

             
           

                 
 

            
          

         
            

    

             
          
           
            

             
           

                 
 

Kétes összetevők

             
          
           
            

             
           

                 
 

           
          

         
            

    

A kétes összetevők esetében kérjük, a szállító megerősítését arra vonatkozóan, hogy a  
V- védjegy irányelveinek megfelelően az összetevők vegán vagy vegetáriánus alapanyagok, 
vagy azokból készültek. Erre a célra a védjegy rendszerének Szállítói igazolás 
elnevezésű űrlapját kell használni, amely letölthető a V-védjegy honlapról. Ha egy kétes 
összetevőt több szállítótól vásárolnak, mindegyiktől be kell szerezni a szállítói igazolást. 
Kérjük, küldje el nekünk elektronikus levélben a beszállítók által kitöltött nyomtatványt 
eredeti aláírással és bélyegzővel, szkennelve, és kérjük, a fájl nevében adja meg a cikk 
nevét, a cikk számát és a „megerősítés” szót.

           
          
         

            
    

A termékleírásban szereplő összetevőket egyértelműen hozzá kell rendelni a termékekhez a 
V-védjegy szállítójának megerősítő űrlapján, név vagy cikkszám alapján. A kétes 
összetevők szállítóinak változásairól haladéktalanul értesíteni kell az engedélyezőt, továbbítva 
az újonnan kitöltött V-védjegy szállítói igazolás űrlapját és a termékleírást (amennyiben a 
változás a termékleírást is érinti).
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Termékleírás a V-védjegy termékek engedélyezéséhez 

Az űrlapon több termék is szerepeltethető! Kérjük, sorolja fel és nevesítse őket! 

Értékelés típusa: ☐ Normál ügymenet  ☐ Gyorsított eljárás 

Termékek megnevezése, évjáratok feltüntetése, és cikkszámaik (ahogyan azokat a védjegy 
tanúsítványain szeretnék feltüntetni): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a termék: ☐ végtermék (kereskedelmi forgalomban lévő) 
☐ félkész/nyers termék 
☐ vendéglátóipari termék 

Engedélybirtokos neve és címe:  

Kapcsolattartó személy:  
Email:   
Telefon:  
A gyártóüzem neve és címe 
(amennyiben eltér az 
Engedélybirtokostól): 

 

Kapcsolattartó személy:  
Email:   
Telefon:  

Milyen tanúsítvánnyal rendelkezik a gyártóüzem? Kérjük, jelölje!  

☐ bio tanúsítvány ☐ IFS (GFSI)  ☐ egyéb tanúsítványok: __________________________________ 

Megjegyzés: 
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A fenti pontban említettek szerint a termékben levő összes összetevőt fel kell tüntetni. A teljes név 
megadása szükséges, pl. a "cukor" helyett "cukorrépa". Az összetett összetevők esetében az egyes 
összetevőket külön-külön kell felsorolni. Kérjük, jelezze az összetevő belső cikkszámát is, 
amennyiben rendelkezik ilyennel. Kérjük, egy sort csak egy szállítóra használjon. 

Megnevezés Márkanév Beszállító neve  
(Csak kétes összetevők 
esetében szükséges 
feltüntetni.) 

Cikkszám 
(opcionális) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

         
     

        
    

         
    

        
     

1. Az összetevők felsorolása, valamint a gyártás során felhasznált 
feldolgozási segédanyagok, technológiai adalékanyagok, hordozók, 
enzimek vagy hasonló anyagok feltüntetése, amelyekre nem vonatkozik 
kötelező címkézés (lehetőleg szállítónként rendezve):
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Adalék- és segédanyagok Tartalmazza  Megnevezése (márkanév) 

aktív szén ☐ igen             
☐ nem 

*  

albumin / tojásalbumin ☐ igen             
☐ nem 

*  

aleppói fenyő ☐ igen             
☐ nem 

  

ammónium ☐ igen             
☐ nem 

  

ammónium biszulfit ☐ igen             
☐ nem 

  

ammónium hidrogén szulfit ☐ igen             
☐ nem 

  

ammónium szulfát ☐ igen             
☐ nem 

  

almasav ☐ igen             
☐ nem 

*  

argon ☐ igen             
☐ nem 

  

aszkorbinsav ☐ igen             
☐ nem 

*  

bentonit ☐ igen             
☐ nem 

  

BSA (bovin albumin szérum) 
baktériumok  

☐ igen             
☐ nem 

*  

cellulóz / cellulózgumi ☐ igen             
☐ nem 

  

di-ammónium foszfát ☐ igen             
☐ nem 

  

dimetil dikarbonát ☐ igen             
☐ nem 

  

tölgy darabok ☐ igen             
☐ nem 

  

Minden sort meg kell jelölni. A felhasznált anyagok kereskedelmi nevét is meg kell adni. Kérjük, 
csatolja a csillaggal (*) jelölt anyagok szállítói nyilatkozatait.

         
      

      

2. Az összetevők, valamint a gyártás során felhasznált feldolgozási 
segédanyagok, technológiai adalékanyagok, hordozók, enzimek 
vagy hasonló anyagok, amelyekre nem vonatkozik kötelező címkézés:



Oldal 5/9  HU-W10-VY-V1-hu  Utolsó frissítés: 2020.01.01.  Copyright © 2019 V-Label GmbH 

 

 

 

 

 WWW.V-LABEL.EU, HU@V-LABEL.EU, +36 30 825 3134 
 Öko-völgy Alapítvány az Alkalmazott Fenntarthatóságért, 8699 Somogyvámos, Fő utca 38. 

Adalék- és segédanyagok Tartalmazza  Megnevezése (márkanév) 

ovalbumin (tojásfehérjében levő 
albumin) 

☐ igen             
☐ nem 

*  

zselatin ☐ igen             
☐ nem 

*  

glükanázok ☐ igen             
☐ nem 

*  

gumiarábikum ☐ igen             
☐ nem 

  

állati eredetű enyvek (csont- vagy 
halenyv) 

☐ igen             
☐ nem 

*  

élesztő ☐ igen             
☐ nem 

*  

élesztő mannoproteinek ☐ igen             
☐ nem 

*  

   
   

☐ igen             
☐ nem 

*  

tojásfehérje ☐ igen             
☐ nem 

*  

ioncserélő gyanta ☐ igen             
☐ nem 

  

kálium-hidrogén-karbonát ☐ igen             
☐ nem 

  

  ☐ igen             
☐ nem 

*  

kálium-ferrocianid ☐ igen             
☐ nem 

  

kálium hidrogén tartarát ☐ igen             
☐ nem 

*  

kálium-metabiszulfit / kálium 
diszulfit / kálium piroszulfit 

☐ igen             
☐ nem 

  

káliumsó ☐ igen             
☐ nem 

  

kálium-szorbát ☐ igen             
☐ nem 

  

kálium-tartarát ☐ igen             
☐ nem 

*  

kalcium alginát / kálium-alginát ☐ igen             
☐ nem 

  

kálium bitartarát

élesztősejtfal készítmény 
(cellulóz, kovaföld, perlit, üledék)
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Adalék- és segédanyagok Tartalmazza  Megnevezése (márkanév) 

kalcium karbonát ☐ igen             
☐ nem 

  

  ☐ igen             
☐ nem 

  

kalcium tartarát ☐ igen             
☐ nem 

*  

kaolin (E559) / kaolin agyag ☐ igen             
☐ nem 

  

karamell ☐ igen             
☐ nem 

*  

kazein / kálium-kazeinátok ☐ igen             
☐ nem 

*  

diatómaföld ☐ igen             
☐ nem 

  

szén-dioxid ☐ igen             
☐ nem 

  

réz-szulfát / réz-citrát ☐ igen             
☐ nem 

  

lizozim (E1105) ☐ igen             
☐ nem 

*  

meta-borsav ☐ igen             
☐ nem 

*  

tejsav ☐ igen             
☐ nem 

*  

tejsavbaktériumok ☐ igen             
☐ nem 

*  

nizin (E224) ☐ igen             
☐ nem 

*  

pektolitikus enzimek ☐ igen             
☐ nem 

*  

(egyéb) enzimek ☐ igen             
☐ nem 

*  

perlit ☐ igen             
☐ nem 

  

búzából vagy borsóból származó 
fehérjék 

☐ igen             
☐ nem 

  

PVI / PVE ☐ igen             
☐ nem 

  

kalcium-fitát
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Adalék- és segédanyagok Tartalmazza  Megnevezése (márkanév) 

PVPP (E1202) ☐ igen             
☐ nem 

  

RTK / finomított szőlőmust-
sűrítmény 

☐ igen             
☐ nem 

*  

szacharóz (cukorrépa) ☐ igen             
☐ nem 

*  

szacharóz (cukornád) ☐ igen             
☐ nem 

  

kén-dioxid (E220) ☐ igen             
☐ nem 

  

szilícium-dioxid ☐ igen             
☐ nem 

  

szorbinsav (E200-203) ☐ igen             
☐ nem 

*  

nitrogén ☐ igen             
☐ nem 

  

szulfát ☐ igen             
☐ nem 

  

tannin ☐ igen             
☐ nem 

  

tiamin ☐ igen             
☐ nem 

*  

ureáz ☐ igen             
☐ nem 

*  

borkősav ☐ igen             
☐ nem 

*  

citromsav ☐ igen             
☐ nem 

*  
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3. Gyártástechnológia és termék tisztítás 

3.1 A derítést állati eredetű termékek segédletével végezték? � igen � nem 
 Ha nem, hogyan végezték a tisztítást vagy a kezelést, és van-e 

megfelelő bizonyíték (pl. Termékleírás)?  

________________________________________________________________ 

 

3.2 Tartalmaz-e a termék cukrot, amelyet állati eredetű anyagokkal 
fehérítettek? 

� igen � nem 

3.3     
         

      

� igen � nem 

 Ha igen, kérjük, sorolja fel:  

________________________________________________________________ 

  

3.4 Tartalmaz-e termék állati eredetű feldolgozási segédanyagokat 
vagy egyéb összetevőket (beleértve a hordozó oldószereket és 
segédanyagokat), amelyeket korábban nem soroltak fel? 
Használnak-e más állati anyagokat is a gyártási folyamatban, 
amelyek eddig még nem kerültek feltüntetésre?  

� igen � nem 

 Ha igen, kérjük, sorolja fel:  

________________________________________________________________ 

  

3.5 Feldolgozásra kerül-e a gyártás helyszínén állati eredetű termék? � igen � nem  

3.6            
       

        
   

  � nem  

4. Állatkísérletek 

4.1 Alávetik-e vagy alávetették-e a végterméket valamilyen 
állatokon végzett tesztelésnek, a vállalat (Engedélybirtokos) vagy 
a gyártó (ha nem azonos az engedélybirtokossal) közvetlenül, 
vagy az ő megbízásából? Például kutatás, fejlesztés és / vagy 
termelés céljából, ideértve az állatokon végzett kísérleteket a 
hazai és külföldi kormányzati szervezetek irányítása alatt? 
Ugyanez vonatkozik a termékhez kifejlesztett egyes 
összetevőkre, segédanyagokra és egyéb feldolgozott anyagokra. 
 
 

� igen � nem 

                        igen 
      

       
    

          
       

       
     

           
       

       
     

Ha a 3.5 kérdésre igen a válasz, akkor a gyártási folyamat 
aszerint van-e megtervezve, hogy egyetlen nem vegán vagy nem 
vegetáriánus, illetve állati összetevő sem szennyezheti be a 
terméket még véletlenül sem?

      
         
      

Tartalmaz-e a termék biotechnológiai összetevőket, amelyeket 
állati eredetű hatóanyagokkal állítottak elő erjesztési-, táp-, és/
vagy hordozóanyagként (pl. enzimek, aminosavak és vitaminok)?
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5. Genetikailag módosított élelmiszerek (GMO) 
5.1 Tartalmaz-e az adott termék génmódosított (GMO) összetevőt, 

melynek jelölése az EU-ban kötelező vagy szükséges-e külön 
feltüntetni? 

� igen � nem 

6. Kiegészítés 

Kérjük, készítse el és mellékelje minden beszállítójának az igazolását (V-védjegy szállítói 
igazolások, specifikációk, nyilatkozatok, egyéb igazolások) az összetevőkkel kapcsolatban, 
amelyekről ezen az űrlapon nyilatkozott. (A beszállítók elektronikus levelei és a számlák nem 
fogadhatóak el bizonyítékként.) 
Kizárólag a V-védjegy által összeállított Szállítói igazolás használható a kétes vagy összetett 
összetevők igazolására a V-védjegy feltételrendszerének való megfelelés megerősítéseként. 

7. Szállítói / Gyártói igazolás 

7.1 Ez a termék megfelel a magyar törvényeknek és rendeleteknek, valamint az Európai Unió 
irányelveinek. Szükség vagy kérés esetén ezt az Engedélyezőnek igazolni szükséges. 

7.2       
        

7.3 A fenti információk betartása szavatolt a jövőbeni szállítások esetében. A megadott 
információk bármilyen változásáról szükséges az Engedélyezőt előre értesíteni, és a 
változtatáshoz az Engedélyező írásbeli megerősítésére is szükség van. A módosítások 
következtében új nyomtatvány kitöltésére van szükség, amely érvényteleníti a régi 
termékleírást. 

7.4 Az Engedélyezőnek és az Engedélyező által felhatalmazott ellenőrző testületeknek jogában 
áll ellenőrizni az irányelveknek való megfelelést az Engedélybirtokos koordinálásával a 
gyártó és a beszállító telephelyén (vizsgálatok, laboratóriumi elemzések). 

7.5 A V-védjegy engedélyezésére kerülő termék csomagolásának tervezetét nyomtatás előtt be 
kell mutatni (digitálisan) az Engedélyezőnek. Ez vonatkozik a címkenyomtatásra és a 
csomagolás tervezetére is, valamint más kiadványokra (például internet, szórólap), 
amelyeken a V-védjegy megjelölés szerepel. A fent említett kiadványok mintatervét legalább 
a forgalmazás időtartama (kereskedelmi árusítás) alatt meg kell őrizni. 

 
 
 
 
________________________________________ ___________________________ 
(Hely, dátum)  (Bélyegző) 
 
 
________________________________________ 
(Név nyomtatott betűkkel, aláírás) 

A nyomtatványban megadott információk a valóságnak megfelelnek. Az űrlap a kitöltési 
útmutatóban megadott elvek figyelembevételével került kitöltésre.
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