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Élelmiszer

A Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy vonzza a díjakat?!
2012. ápr ilis 27., Szabó Zoltán Attila
Címkék: kiváló magyar élelmiszer Or szágos Fogyasztóvédelmi Egyesület Agr ár mar keting Centr um ter méktanúsítás
védjegy élelmiszer
Napjainkban, amikor egyre nehezebb megtalálni az igazodási pontokat, a hiteles forrásokat, a lobbyérdeket
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szakmai versenyen, v isszaigazolva a grémium döntését.

»
»

nívó alapján „besor olni” tudó ter méktanúsítási r endszer r e. Már a a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy igazolta is

Telefonadó és tár sai
Alacsony a fogyasztói bizalom
Minden, amit a tejr ől tudni illik…
Gyer ekszáj: milyen a szülők magaviselete
a kocsiban?

nem szolgáló, s nem a pillanatnyi piaci erőv iszonyokhoz igazodó fórumokat, még inkább felértékelődik a
Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy léte. Főképp most, amikor az egyik védjegybirtokos tarolt egy jelentős

Volt egyszer a Kiváló Ár uk Fór uma. Évtizedekig elismer t, a „nagyközönség” által is elfogadott címkének számított, ám
a r endszer váltás után igény mutatkozott egy fr issebb, moder nebb, a magyar élelmiszer eket a minőség, a (szakmai)

LEGOLVASOTTABB

Napir enden a légi utasok jogainak
felülvizsgálata
Nem növekszik az élelmiszer for galom
Ár uházláncokat vizsgált a
fogyasztóvédelem

»

Megtiltanák a sár ga csekkes fizetés

létjogosultságát.
CÍMKEFELHŐ
A védjegyhasználati jog időtartama: 3 év
A védjegypr ogr am a szaktár ca intézményéhez, az Agr ár mar keting Centr umhoz köthető. A védjegyhasználati jogot 3
éves időtar tamr a lehet elnyer ni, de használója alá kell, hogy vesse magát az évenkénti többször i, alapos ellenőr zésnek.
A 3 év lejár ta után a védjegyhasználati jog (a kr itér iumoknak való megfelelés esetén) meghosszabbítható.
Dömölki Lívia, az Or szágos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) élelmiszer szakér tője a védjegy odaítélésér ől döntő
bizottság tagja kiemeli: „mindennek a Magyar Élelmiszer könyv az alapja.” Illetőleg – idézve a kme.hu-t – „a
ter méktanúsítási r endszer ben kiválónak az a 2003. évi LXXXII. tör vénynek megfelelő élelmiszer tekinthető, melynek
minősége minden jellemzőjében megfelel a vonatkozó Eur ópai Uniós és magyar or szági jogszabályoknak, a Magyar
Élelmiszer könyv előír ásoknak illetve ir ányelveknek, valamint a Működési Szabályzatban meghatár ozott egyéb
követelményeknek, továbbá r endelkezik legalább egy olyan pontosan azonosítható és ér telmezhető tulajdonsággal,
amely az azonos vagy hasonló ter mékek kínálatában a megszokottnál lényegesen kedvezőbb” A kiváló magyar élelmiszer
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A vállalkozások sokszor
nincsenek tisztában az

ter méktanúsítási r endszer működése megfelel az MSZ EN 45011 szabvány követelményeinek. No és a Nizzai
Megállapodás alapelveinek.

alapvető fogyasztóvédelmi,
r eklám- és ver senyjogi

– A Kiváló Ár uk Fór uma esetében inkább az jelentett nehézséget – összegez a szakember –, hogy ha az elismer ést
kor ábban megszer ző vállalkozás nem tudta hozni az elvár ható minőséget, nemigen lehetett megvonni tőle a címet.
Ezzel szemben ma ez megoldható – r ögzíti Dömölki Lívia, bár kiemeli: nincs szükség különösebben a szankciókr a.
Ugyanis aki megszer zi az elismer ést, általában vigyáz a r enoméjár a. (Ámbár az egyik vir sli esetében éltek a
visszavonás jogával!)

követelményekkel. Az
Or szágos Fogyasztóvédelmi
Egyesület (OFE) elektr onikus
infor mációs kiadványa ehhez nyújt segítséget
a ker eskedők, szolgáltatók számár a.

Mitől hiteles?

Budapest

Az OFE élelmiszer szakér tője azt sem titkolja, hogy a Kiváló Ár uk Fór uma időszakához képest a Kiváló Magyar
Élelmiszer védjegyet odaítélő szakmai gr émium sokkal keményebben r ostálja a ter mékeket. A pályázók tehát
számíthatnak üzemlátogatásokr a, helyszíni szemlér e, nem szólva a r endszer esített utóellenőr zésekr ől. A
KMÉ-tanúsítvány azér t is nevezhető ér tékes elismer ésnek, mivel ez az egyetlen állami logó! És talán leír ni is fölösleges:
napjainkban az ör eg kontinens majd’ minden or szágában ser egnyi cím, logó, védjegy, hitelesnek tűnő oklevél,
cir kalmas diploma keltheti azt az ér zést a vásár lóban, hogy az adott ter mékr e r ányomtatott, a csomagoláson
feltűntetett jelzés egyedülálló és csak a legjobbaké. – Nehéz megkülönböztetni ezeket a teszteket és azt is nehéz
eldönteni, melyik a valóban hiteles és melyik az, ami nem – summázza Dömölki Lívia. A Kiváló Magyar Élelmiszer
megbecsültsége, elfogadottsága ezér t is ör vendetes.

Jelenleg

Az élelmiszer szakér tő megemlíti, hogy – például – a pálinka, a méz vagy a tejter mékek vonatkozásában milyen sok
szempontnak kell megfelelnie a gyár tóknak. – A tejeknél a mikr obiológiai állapotot is külön vizsgálják – r ögzíti. A
pálinkák esetében úgyszintén temér dek r észlet adja ki a nagy egészet.
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Néhány példa: a csomagolás, s a csomagoláson feltűntetett jelölés szabályszer űsége éppúgy döntő tényező lehet, miként
az, hogy tiszta-e az illata az adott ter méknek, vagy az, hogy az íz ar r a a gyümölcsr e utal-e, melyr e a palackcímke
utal. De magát az előállítás módját, a technológiát is megmustr álja a szakmai zsűr i, hiszen ar r a is joggal kíváncsiak,
hogy hosszú távon is fenntar tható-e a minőség.

Előnyben részesíti Ön a magyar
termékeket?

„Garancia a minőségre”

Ha nem sokkal dr ágább, inkább a
magyar t választom

A Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy bir tokosai közül az egyik – jelenleg közel 90 gyár tó több mint 400 ter méke viselheti
a KMÉ tanúsító védjegyet – épp a napokban nyer t 4 Champion-díjat, illetőleg 28 további ér met, nem szólva a

A minőség a fontos, nem az ár u
er edete

Mindig az olcsóbbat választom

„Leger edményesebb ker eskedelmi főzde” címr ől a Gyulai Kisüsti Pálinkaver senyen.
Ráadásul a Bolyhos pálinkafőzde ter mékei az idei osztr ák pár latver senyen, a Destillatán és
a hazai HunDeszten is r emek er edményeket ér tek el – összesen 3 ar any-, 9 ezüst- és 12
br onzér met szer eztek.

[Megjegyzés ír ása]

Szavazok

De mi a haszna-ér téke a Kiváló Magyar Élelmiszer besor olásnak egy olyan siker es
vállalkozás esetében, mint amilyen Bolyhoséké. Nos, Bolyhos Zoltán szer int „a
KMÉ-védjegy gar ancia a minőségr e.” – Az ilyen logóval ellátott ter méket választó vásár ló
biztos lehet benne, hogy szakmailag elismer t, bizottság által megvizsgált, Magyar or szágon
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készült pálinkát vásár ol. A KMÉ védjegye r áadásul kiemeli az általánosan elfogadott
élelmiszer i követelménynek megfelelő ter mékek közül a védjegyes ter mékeket, így

Nemzeti

hozzájár ulva a fogyasztási kultúr a fejlesztéséhez – vallja az üzletember. Bolyhos Zoltán

Fogyasztóvédelmi
Hatóság

ezen felül r ámutat ar r a, hogy: „napjainkban az ember ek mind nagyobb r észe r észesíti
előnyben a magyar élelmiszer eket a külföldi ter mékekkel szemben.”
– A Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy elnyer ésével ezeket a vásár lókat is meg tudjuk
szólítani, így is er ősítve a magyar gazdaságot, a magyar gasztr okultúr át, valamint a külföldi italokkal szemben
előtér be helyezve a kultur ált pálinkafogyasztást” – összegez a díjazott.
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SZÓLJON HOZZÁ!
Tisztelt látogatónk! Amennyiben szer etne a cikk tar talmához hozzászólni, jelentkezzen be, vagy ha még nem
r endelkezik hozzáfér éssel, r egisztr áljon. [ Bejelentkezés ] [ Regisztr áció ]

Magyar Nemzeti Szív
Alapítvány

Nemzeti Civil
Alappr ogr am

Felhasználó azonosító:
Jelszó:
Hozzászólás ír ása

Mehet
ROVATOK

RÓLUNK

KOSÁR

Élelmiszer , Elektr onika , Életmód , Szolgáltatás ,

IMPRESSZUM

ARCHÍVUM

Autó , Kitekintő , Pénzügyek , Jog , Hasznos tippek ,

KAPCSOLATFELVÉTEL

REGISZTRÁCIÓ

Kiadja az Or szág o s Fo g yasztó v édelm i Eg yesület

Tudta ezt? , Egészséges táplálkozás melléklet

Telefon: +36-1-392-5285, +36-1-392-5287
1138 Budapest, Dagály utca 11.

Technológia és design: EUSAN Kft.

A honlap és a Kosár online fogyasztóvédelmi magazin a Szociális
és Munkaügyi Minisztér ium által kiír t és az ESZA Tár sadalmi
Szolgáltató Nonpr ofit Kft. által meghir detett FV-I-10-D
pályázaton elnyer t támogatásból valósult meg.
"2011. június 1. – 2012. május 31. közötti időszakban a megjelenést a
Nemzetgazdasági Minisztér ium fogyasztóvédelmi tár sadalmi szer vezetek 2011. évi
támogatása pályázati felhívás „Közvélemény tájékoztatása online fogyasztóvédelmi
magazinon ker esztül” kategór iában (a pályázat kódja: FV-I-11-D) elnyer t 3.000.000 Ft
támogatás biztosítja."

E-mail: kosar @ofe.hu

