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Beszámoló
 „A kiváló minõségû és a hagyományos különleges tulajdonságú

élelmiszerek megfelelõségének tanúsítása és az eredet
megjelölése” témájú szakmai rendezvényrõl

Az élelmiszerelõállítás és -forgalmazás területén egyre élesebbé váló
verseny a piacok, illetve a fogyasztók meghódításáért új módszereket
követel a termelõktõl és a forgalmazóktól egyaránt. Az Európai Unió –
amelyhez reményeink szerint 2002 körül csatlakozhatunk – e téren is jó
példával jár elõl: Brüsszelben már a ‘90-es évek elején olyan rendeleteket
alkottak, amelyek biztosítják az arra érdemes termékek eredet-
megjelölésének és földrajzi jelzésének védelmét, valamint a hagyományos
különleges tulajdonság tanúsítását. Nem kell különösebben bizonyítani,
hogy a mai túlkínálati piacokon a fogyasztók szemében jelentõs
versenyelõnyre tesz szert a valamilyen megkülönböztetõ jellel ellátott
termék. Az 1998. március 19-i egynapos szakmai rendezvény arra kívánta
ráirányítani az érdeklõdõk figyelmét, hogy hasonló törekvések
Magyarországon is jelentkeznek, mivel nekünk is alapvetõ érdekünk a
kiváló minõségû és különleges sajátosságokkal bíró termékek
megkülönböztetett védelme.

Az Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ
MNB), a Magyar Élelmiszerminõsítõ Társaság és a Központi
Élelmiszeripari Kutató Intézet (KÉKI) – a Magyar Közösségi
Agrármarketing Centrum támogatásával – 1998. március 19-én közös
szervezésben tartotta meg a fenti témájú egynapos konferenciát. Napjaink
élelmiszergyártói, feldolgozói és forgalmazói számára – amint az a minden
elõzetes várakozást messze felülmúló érdeklõdésen is látszott –
nélkülözhetetlenek a kiváló minõséggel és az eredetvédelemmel
kapcsolatos információk, mivel a nálunk is egyre élesedõ piaci versenyben
nem kevés elõny származik abból, ha egy élelmiszer jó hírnévvel
rendelkezik, illetve ha valamilyen hagyomány kapcsolódik hozzá vagy
elõállításának földrajzi területéhez.

A konferencián elhangzott elõadások a következõ 3 témakör szerint
csoportosíthatók:

1. Az 1/1998. (I.12.) FM számú rendelet megteremti a jogi alapot a kiváló
minõségû és a hagyományos különleges tulajdonságú élelmiszerek
megfelelõségének tanúsításához, létrehozva az élelmiszerek kiváló
minõségének új rendszerét. A jogalkotók mindent megtettek annak
érdekében, hogy a megkülönböztetõ minõségi jel bel- és külföldön
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egyaránt eleget tehessen a növekvõ nemzetközi verseny és a fogyasztói
tudatosság erõsödése által diktált elvárásoknak.

2. Az EU rendszerét honosító, a védjegyek és a földrajzi árujelzõk
védelmérõl szóló törvényhez kapcsolódó magyar kormányrendelet
tárcaközi egyeztetése befejezõdött, a rendelet idõközben megjelent. Ez a
rendszer az élelmiszerek mellett a borokra is kiterjed majd. A rendelet
célja, hogy az egy-egy tájegységhez vagy földrajzi helyhez kötõdõ
hagyományos, eddig is jó hírnévnek örvendõ termékünk nemzetközi
védelmét és piaci értékének növelését egyaránt biztosítsa. Az
érintetteknek pontosan tisztában kell lenniük az eredetmegjelölés és a
földrajzi jelzés közötti különbséggel, a védelem bejegyzésének
kritériumaival és az eljárás rendjével, valamint a védett termékhez
kapcsolódó jogosultságokkal.

3. Az élelmiszerekkel összefüggõ hagyományokat leginkább talán
Franciaországban értékelik és ápolják. Így francia szervezetek
kezdeményezésére és vezetésével folytatódik az az Euroterroirs Program,
amely az EU tagállamaiban létezõ tradícionális élelmiszerek leírásának
összegyûjtését végezte el olyan céllal, hogy – széleskörû propagálás és a
turizmusba való bekapcsolás útján – piaci produktummá változtassa azt.
Az Euroterroirs Program szervezõi a munkát az EU tagságra esélyes
országokra, mindenek elõtt Magyarországra is ki akarják terjeszteni.

A következõkben részletes ismertetést kívánunk adni a konferencián
elhangzott elõadásokról, valamint a konzultációk során feltett fontosabb
kérdésekrõl.

Történeti visszatekintés és a téma jelentõsége

Amint arra Dr. Molnár Pál, a KÉKI tudományos tanácsadója, az EOQ
MNB elnöke bevezetõjében rámutatott: a konferenciának különleges
aktualitást kölcsönöznek a fejlett nyugati országokban egyre inkább
megnyilvánuló tendenciák. Így például a Német Agrármarketing Centrum
reprezentatív felmérést végzett annak kiderítésére, hogy vajon mit
preferálnak leginkább a fogyasztók. Míg a megkérdezettek 1993-ban a
termékek, szolgáltatások minõségét tették az elsõ helyre, addig az utóbbi
években egyre inkább a harmadik (független) fél általi tanúsítás vette át a
vezetõ szerepet. Ebben az a fogyasztói hozzáállás jut kifejezésre, hogy a
fogyasztók rendkívüli mértékben megbíznak a mindenféle lobby
érdekeltségektõl mentes szakértõi testületek értékítéletében. Várható, hogy
ez a tendencia rövid idõn belül Magyarországon is felerõsödik.
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Folláth Györgyné, az FM Élelmiszeripari Fõosztály vezetõje rövid
üdvözlõ beszédében arra a kérdésre adott választ, hogy mi teszi
napjainkban különösen idõszerûvé az élelmiszerek kiváló minõségének és
hagyományos különleges tulajdonságainak tanúsítását:

1. A KGST feloszlásával és a hatalmas keleti piac kiesésével exportunk
nagymértékben visszaesett, ami nem utolsó sorban termékeink nem
megfelelõ minõségi színvonalára irányította rá a figyelmet. Az utóbbi
években azonban némi javulás tapasztalható ezen a területen, így 1997-
ben a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek együttes export
árbevétele már megközelítette a 3 milliárd dollárt.

2. A szigorodó hazai életkörülmények következtében tovább folytatódik a
belföldi kereslet mérséklõdése, bár kedvezõ tendenciaként már
megkezdõdött a reálbér lassú emelkedése. Ennek ellenére 1997-ben
további 6,3%-al csökkent a hazai fogyasztás.

3. A Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt, a Magyar Köztársaság és az
Európai Közösségek, illetve azok tagállamai közötti társulás létesítésérõl
szóló Európai Megállapodás (lásd: 1994. évi I. törvény) alapján
megkezdõdtek a konkrét – s várhatóan igen kemény – tárgyalások
hazánk EU csatlakozásáról, amire legkorábban 2002/03-ban kerülhet sor.
Addig egész gazdaságunknak – azon belül természetesen az
élelmiszergazdaságnak is – fel kell készülnie a minden eddiginél élesebb
piaci versenyre nem csak Európában, hanem itthon is, tekintettel a javak
és a szolgáltatások szabad áramlására. Nyilvánvaló, hogy ilyen
farkastörvények közepette csak úgy maradhatunk fenn, ha áruink kiváló
minõséggel és hagyományos vagy egyéb specifikus tulajdonságokkal
rendelkeznek.

Élelmiszereink és agrártermékeink piaci pozícióinak erõsítésére hozták
létre 1996-ban a Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht. (AMC)
szervezetet is.

A Hungarikumok értelmezése és védelme

Dr. Rácz Endre osztályvezetõ (FM Élelmiszeripri Fõosztály) ismertette
a magyar élelmiszerek minõsége, hagyományos és különleges tulajdonsága,
valamint földrajzi származása EU-konform tanúsításának biztosítására
irányuló törvényhozási és jogszabály-alkotási erõfeszítéseket. A kiváló
minõségû és a hagyományos különleges tulajdonságú élelmiszerek
megfelelõségének tanúsításáról szóló 1/1998. (I.12.) FM számú rendelet
(amelyet a földmûvelésügyi miniszter – az Élelmiszertörvény 27.§-ának
(10) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az ipari, kereskedelmi és
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idegenforgalmi miniszterrel egyetértésben adott ki) 1998. április 1-én lépett
hatályba. E régen várt rendelkezés 2.§ a) pontja így definiálja a kiváló
minõség fogalmát:

„Az élelmiszer egy vagy több minõségi jellemzõje a vonatkozó
jogszabályokban, továbbá a Magyar Élelmiszerkönyv elõírásaiban és
irányelveiben elõírtnál lényegesen jobb.”

A b) pont szerint a hagyományos különleges tulajdonság definíciója
pedig a következõ:

„Az élelmiszer elõállításához felhasznált hagyományos nyersanyagokból,
a hagyományos elõállítási módból és összetételbõl eredõ olyan
tulajdonság, amely az élelmiszert világosan megkülönbözteti más,
hasonló élelmiszerektõl. Az élelmiszer külsõ megjelenése, továbbá
bármely olyan tulajdonsága, mely eredete, földrajzi származása vagy
kizárólag valamely technológiai újítás következménye, nem tekinthetõ
ilyen tulajdonságnak.”

Külön tanúsító védjegye a hagyományos különleges tulajdonságnak van
(8.§ c) pont, illetve Melléklet). A kiváló minõség tanúsítására idõközben
szintén megszületett a megkülönböztetõ minõségi jel, azaz tanúsító
védjegy. Ennek kialakítása, illetve az élelmiszerek kiváló minõsége
tanúsítására szolgáló mûködési szabályzat kidolgozása – 5.§ (1) –
ugyancsak elkészült. Az eddig használatos két minõségi jel (KÁF=Kiváló
Áruk Fóruma és REKMAT=Rendszeresen Ellenõrzött Kiváló Magyar
Termék) ugyanis nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket, hatékonyságuk
csekély, ami miatt a REKMAT már meg is szûnt. A REKMAT jelet már
elnyert termékek azonban egy gyorsított, egyszerûsített eljárással
megkaphatják majd az újonnan kialakított jel viselési jogát.

Itt igen röviden emlékeztetni kell arra, hogy a minõségi jelekkel
kapcsolatos fenti változások tulajdonképpen magának a minõségfoga-
lomnak a változását jelzik. Kezdetben hosszú ideig az északi és a germán
eredetû technicista szemlélet uralkodott, amely a minõséget kizárólag
számokkal - objektíven kifejezhetõ paraméterként - definiálta. Késõbb, a
piacgazdaság elõretörése és a fogyasztó igényeinek, elvárásainak
középpontba állítása más megközelítést is eredményezett: a minõség
fogalmába egyre inkább kezdték beleérteni a nem számszerûsíthetõ,
emocionális értékeket (tetszetõsség, küllem, feldolgozottsági fok,
vevõszolgálat, érzékszervi sajátosságok, hírnév, ismertség stb.) is. Innen
már csak egy lépés vezet a termékekkel kapcsolatos földrajzi tájhoz,
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történelmi jelleghez és egyéb hagyományokhoz kapcsolódó fogyasztói
preferenciák felméréséhez és kereskedelmi célú kihasználásához.

A „Hungarikumok” kifejezést már régóta használják olyan specális
magyar élelmiszerek megnevezésére, mint a gyulai kolbász, a kalocsai
paprika, a kecskeméti barackpálinka, a makói hagyma, a szabolcsi alma, a
szatymazi õszibarack, a szegedi szalámi vagy a tokaji bor és még hosszan
folytathatnánk a sort. Ilyen nemzeti specialitások természetesen minden
országban szép számmal akadnak, ezért – tekintettel várható EU
tagságunkra is – különösen fontos ezen termékek jogi védelmének
biztosítása. Maga az Európai Unió jó példával járt elöl ezen a területen a
következõ 3 közösségi jogszabály megalkotásával:

• A mezõgazdasági termékek biotermelésérõl, illetve az arra vonatkozó
jelölésekrõl szóló 2092/91. sz. EGK rendelet;

• Az eredetmegjelölés és a földrajzi jelzés (megnevezés) védelmérõl szóló
2081/92. sz. EGK rendelet, valamint

• A mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek speciális jellegének
(különleges tulajdonságok) tanúsításáról szóló 2082/92. sz. EGK
rendelet.

Ebbe a sorba illeszkedik az ún. Euroterroirs (Európa Vidékei) Program
is, amely a tradíciókat nagymértékben õrzõ és ápoló Franciaországból
indult ki a kilencvenes évek elején. Ez a program a hagyományos,
tájjellegû élelmiszerek leírásainak összegyûjtésére és jegyzékbe foglalására
terjed ki az EU egész területén, sõt újabban a szervezõk igyekeznek
bevonni ebbe a munkába az EU tagságra legesélyesebb országokat, így
hazánkat is. Az FVM irányításával még az idén megkezdõdnek nálunk az
erre irányuló konkrét munkálatok, amelyek részletesebb ismertetésére
késõbb visszatérünk.

Az említett EU-rendeletek, illetve az Euroterroirs Program között
elsõsorban a védelem szintjében tapasztalható különbség. A 2081/92. sz.
rendelet az eredetvédelemre koncentrál: azt határozza meg, hogy milyen
élelmiszert lehet egy bizonyos régióhoz (ország, tájegység, esetleg konkrét
település) tartozónak tekinteni. Itt a védelem nem csupán a szigorúan
rögzített termékleírás szerint elõállított terméket, hanem a „védett
területen” mûködõ termelõt is megilleti. Ezzel szemben a 2082/92. sz.
rendelet a különleges, hagyományos tulajdonság tanúsítására koncentrál: a
szükséges definíciók megadása mellett egységes tanúsítási eljárást,
egységes jelet és egységes ellenõrzési módszert határoz meg. A védelem
tárgya itt a rögzített termékleírás szerint elõállított termék. Az Euroterroirs
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Program viszont egyáltalán nem biztosít jogi védelmet: itt „csupán” az
egyes európai tájegységek hagyományos élelmiszereinek kevésbé szigorú
kritérumok alapján történõ összegyûjtésérõl, jegyzékbe foglalásáról van
szó, amit azután különféle célokra (marketing, idegenforgalom, oktatás)
használnak fel. Látható tehát, hogy a védelem szintje az említett
sorrendben csökken, amit az érintett jelek eltérõ marketing értéke indokol.

Az elõzõek tükrében nem kell különösebben indokolni, hogy a speciális
magyar élelmiszerek, a Hungarikumok európai szinten is egyre nagyobb
fontosságra tesznek szert. Az 1995. évi XC. törvény – közismert nevén az
Élelmiszertörvény – 27.§ (10) bekezdés elõírta, hogy miniszteri
rendeletben kell pontosan meghatározni a hagyományos magyar
élelmiszerek (Hungarikumok) körét. Ez a rendelet azonban nem született
meg és várhatóan a jövõben sem kerül kiadásra. Nem arról van itt szó, hogy
képtelenek lennénk speciális élelmiszereink kiválasztására és védelmének
biztosítására, éppen ellenkezõleg: annyira fontosak számunkra ezek a
termékek, hogy nem lehet egyetlen rendelettel egyszer s mindenkorra
megalkotni a Hungarikumok listáját. Sokkal inkább ugyanazon EU-konform
törvényi kereteket kell Magyarországon is létrehozni, amelyek – a fejlett
nyugat-európai gyakorlattal megegyezõen – minden idõben biztosítják a
Hungarikumok helyes kiválasztását, regisztrálását, védelmét és átlátható
ellenõrzését.

Ezt a „paradigma váltást” a szemléleti megközelítések gyökeres
változása tette lehetõvé. Elõtérbe került ugyanis a piaci, marketing
szemlélet: mi igen büszkék vagyunk speciális magyar élelmiszereinkre és
jól tudjuk, hogy a túlkínálattal jellemezhetõ nemzetközi és hazai piacokon
igen nagy értéket képviselnek. Megbecsülésükre, védelmükre tehát a mai
idõkben fokozott szükség van. A rendszerváltozással együtt megváltozott
nálunk az állam szerepe is: már nem „diktál”, azaz rendeleti úton
szabályoz, hanem különbözõ jogi eszközökkel elõkészíti a Hungarikumok
jegyzékének létrehozását és megteremti a jegyzékbe kerülés rugalmas
feltételeit.

Különös hangsúllyal kell itt kezelni az EU-konformitás kérdését. A
jegyzékbe felvett speciális magyar élelmiszereket jobban megismerik a
fogyasztók nem csak itthon, hanem külföldön is. Ezt elsõsorban az teszi
lehetõvé, hogy a Hungarikumok is bekerülnek a nemzeti specialitások
kezelésére létrehozott komplex európai rendszerekbe, ami megfelelõ piacra
jutási alkalmat és ismeretséget teremt termékeink számára. Az egyes
Hungarikumok felvételét a listára, azaz a „Hagyományos Különleges
Tulajdonságú Élelmiszerek Jegyzékébe” – 7.§ (5) – maguk a termelõk
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kezdeményezik a tanúsítási kérelem és a termékleírás benyújtásával az
AMC-hez, majd a törvényes feltételek teljesítése esetén, a megfelelõ
társadalmi kontroll biztosításával az FM – tehát az állam – gondoskodik az
adott termék bejegyzésérõl, valamint a bejegyzés tényének a
Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Értesítõben való közzétételérõl.

A földrajzi árujelzõk fogalma

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI.
törvény célja többek között az áruk és a szolgáltatások megkülönböztetésén
alapuló versenyfeltételek erõsítése, végsõ soron a fogyasztók
tájékoztatásának biztosítása és a magyar piacgazdaság fejlõdésének
elõmozdítása. E célok elérése teszi szükségessé a védjegyek és a földrajzi
árujelzõk oltalmát, mely utóbbi kategórián belül a törvény 103.§-a az
alábbiak szerint tesz különbséget a földrajzi jelzés és az eredetmegjelölés
között:

(1) A földrajzi jelzés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve,
amelyet az e helyrõl származó – a meghatározott földrajzi területen
termelt, feldolgozott, illetve elõállított – olyan termék megjelölésére
használnak, amelynek különleges minõsége, hírneve vagy egyéb
jellemzõje lényegileg ennek a földrajzi származásnak tulajdonítható.

(2) Az eredetmegjelölés valamely táj, helység, kivételes esetben ország
neve, amelyet az e helyrõl származó – a meghatározott földrajzi
területen termelt, feldolgozott, illetve elõállított – olyan termék
megjelölésére használnak, amelynek különleges minõsége, hírneve vagy
egyéb jellemzõje kizárólag vagy lényegében az adott földrajzi
környezet, az arra jellemzõ természeti és emberi tényezõk
következménye.

A fenti fogalommeghatározások teljes konformitást mutatnak a 2081/92.
sz. EGK rendelet definícióival. A földrajzi jelzés (PGI=Protection of
Geographical Indication) esetében nem mutatható ki szoros és egyértelmû
kapcsolat valamely termék és az adott régió (terület) között, ezzel szemben
az eredetmegjelölés (PDO=Protection of Designation of Origin) sokkal
szigorúbban („kizárólag vagy lényegében”) megköveteli az ilyen jellegû
kapcsolatot. Az idézett Védjegytörvény 121.§ (1) b) pontja alapján
idõközben kihirdetésre került kormányrendelet (tárgya: a mezõgazdasági
termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõi oltalmának részletes
szabályozása) teljes mértékben átveszi ezt a terminológiát.
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Végsõ soron mik tartoznak tehát a Hungarikumok közé?

1. A földrajzi árujelzõk (PGI, PDO) viselésére jogosult termékek a
Védjegytörvény és az új kormányrendelet alapján.

2. A tanúsított és jegyzékbe sorolt hagyományos különleges tulajdonságú
termékek az 1/1998. (I.12.) FM sz. rendelet alapján.

3. Az Euroterroirs Program keretében lajstromozott termékek.

A fenti sorrend a marketing érték és a védelem fokának csökkenését is
jelzi.

A kiváló minõségû és a hagyományos különleges tulajdonságú
élelmiszerek megfelelõségének tanúsítása

Dr. Gaál Béla, az AMC ügyvezetõ igazgatója elõadásában hangsúlyozta,
hogy a külföldi fizetõképes piacokon jelentkezõ túlkínálat miatt a legtöbb
árucsoportban egyre élesedik a konkurenciaharc. A fejlett európai országok
(Ausztria, Egyesült Királyság, Francia-, Német- és Olaszország) különbözõ
marketing módszereket és intézményrendszereket eszelnek ki az agrárium
piaci szereplésének támogatására, illetve saját termelõik jó piaci
pozícióinak biztosítására. Nálunk Magyarországon éppen ilyen céllal jött
létre az Agrármarketing Centrum (AMC): nevezetesen azért, hogy
marketing eszközökkel, eurokonform módon javítsa hazai termékeink piaci
pozícióját és árfekvését, továbbá, hogy – különösen a 2002 körül várható
csatlakozásunk után – gondoskodjék a belpiac megfelelõ védelmérõl.
Hasonlóan más fejlett országok agresszív agrármarketing tevékenységéhez,
a védelem legfontosabb eurokonform eszközei a minõségjel, a márka, a
védjegy és az eredetjel köré csoportosíthatók. Ezek az eszközök általában
találkoznak a fogyasztói preferenciákkal is, hiszen a vásárlót elsõsorban a
termék minõsége, összetétele és az emberi egészségre gyakorolt hatása,
valamint az élelmiszer-biztonság érdekli.

Ma még a vásárló a magyar termékeken nem igen talál minõség- vagy
eredetjelet. Az elmúlt évtizedekben voltak ugyan ilyen irányú
kezdeményezések (KÁF, REKMAT), ezek azonban a verseny hiánya, a
pénzszûke, a nem megfelelõ menedzselés és más okok miatt nem váltották
be a hozzájuk fûzött reményeket. Az 1993-ban létrehozott REKMAT jelet
például minden próbálkozás ellenére sem sikerült kiszélesíteni az ipari
termékekre is, azt kizárólag élelmiszerek viselik. Így nem véletlen, hogy a
tulajdonos Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérim (IKIM) a
REKMAT jel megszüntetésérõl határozott.

Az AMC jelenlegi legfontosabb feladata olyan új magyar minõségi
védjegy kialakítása, amely csak az élelmiszerekre vonatkozik, valamint
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amit bel- és külföldön egyaránt elfogadnak. A tervek szerint ez a védjegy
nemsokára megjelenik majd, tanúsítva egyes magyar termékek kiváló voltát
és biztosítva azok piaci részesedésének növelését. A védjegy bel- és
külföldi menedzselése természetesen komoly anyagi ráfordításokat igényel.
Az elõzetes számítások szerint idén 30, jövõre mintegy 100 millió forintot
kell reklám- és kampánycélokra fordítani. A munka azonban jól halad,
mivel szigorú szakmai és tudományos ismeretekre alapozva kialakult a
garanciát adó követelmény-rendszer is. Most olyan logo megtervezésére
van napirenden, ami a termékek kiváló minõségét és magyar jellegét
egyaránt kifejezi. A kiírt pályázat keretében 37 javaslat érkezett a logóra, a
végleges jel kiválasztása a következõ 3 lépésben történik:

a) egy 30–40 fõs zsüri elõszelekciót végez;
b) általános zsürizés;
c) a Földmûvelésügyi Minisztérium vezetõi döntést hoznak egyetlen

minõségi védjegy kiválasztása mellett.

A védjegy kiválasztása idõközben megtörtént, bejegyeztetése folyamatban
van. A rendszer mûködésétõl a következõ elõnyök és üzenetek várhatók el:

1. Termelõi oldal: ráérezve a védjegy által piacra jutásban és árban
biztosított versenyelõnyökre, a termelõk minél nagyobb számban
pályázzanak annak elnyerésére.

2. Kereskedelmi/forgalmazó oldal: részesítse elõnyben a logót viselõ pl.
a nagy élelmiszerláncokba való bekerülésnél és szervezzen különféle
PR-, marketing- és reklámakciókat a forgalom növelésére.

3. Fogyasztói oldal: a vevõk befolyásolása és orientálása kapaszkodók
(megfelelõ jelölés, kampányok) biztosításával, melyek
eredményeképpen belföldön is legyen presztízsük a kiváló magyar
termékeknek.

Gyaraky Zoltán, a Fõvárosi Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ
Állomás fõmérnöke elõadásában – az 1/1998. (I.12.) FM számú rendelet
alapján – röviden ismertette a kiváló minõségû és a hagyományos
különleges tulajdonságú élelmiszerek megfelelõség-tanúsítására
kidolgozott rendszert. Mivel a legjobb magyar termékek védelme és
piacképességének biztosítása érdekében feltétlenül szükség van a minõség-
és eredettanúsító védjegy alkalmazására, elõször is az alapfogalmakkal kell
tisztában lennünk. A tanúsítás fogalmán az arra felhatalmazott szerv azon
tevékenységét értjük, melynek során az elõírt követelmények teljesítése
szempontjából vizsgálja az egység (termék, szolgáltatás, rendszer,
laboratórium stb.) alkalmasságát. Ha a vizsgálat pozitív eredménnyel zárul,
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akkor a követelmények teljesítését az arra jogosult szerv tanúsítással és a
védjegy- használat engedélyezésével igazolja.

A továbbiakban a termékek, azon belül is az élelmiszerek tanúsításával
foglalkozunk. Maga a megfelelõség-tanúsítás 2 nagy területre, úgymint
szabályozott és nem szabályozott vagy piaci szegmensre osztható. A
szabályozott területen belül is megkülönböztethetjük a minden termékre
jogszabály által kötelezõen elõírt követelményeket (a fogyasztó
egészségének, biztonságának és érdekeinek védelme), valamint a nem
kevésbé fontos, de általában mégsem kötelezõ egyéb feltételeket (pl. a
nemzetgazdasági célok elõsegítése és a termelõk érdekeinek védelme).

Hazánkban a kiváló minõségû élelmiszerek (és egyéb termékek)
megfelelõség-tanúsítását a védjegyek és a földrajzi árujelzõk
alkalmazásáról szóló 1997. évi XI. törvény szabályozza. A
Védjegytörvényben leírtak élelmiszerekre való lebontását – az 1995. évi
XC. sz. Élelmiszertörvényben foglalt egyéb elõírásokkal összhangban – a
földmûvelésügyi miniszter 1/1998. (I.12.) FM számú rendelete valósítja
meg. A jogalkotók a terméktanúsításról szóló MSZ EN 45000-es
szabványsorozat elõírásait is figyelembe vették.

Mit tanúsít tehát a védjegy?

Elõször is azt, hogy az adott termék Magyarországon készült. Biztosítja
továbbá a fogyasztót arról, hogy a terméket rendszeresen ellenõrzik; ezáltal
ésszerû megalapozottsággal elvárható, hogy a termék kiváló minõséggel
rendelkezik, a fogyasztó egészségére nézve semmiféle kockázatot nem
jelent és mindenben megfelel a meghatározott általános és szakágazati
követelményeknek (1. táblázat és 1. ábra).

Az 1/1998. (I.12.) FM sz. rendelet értelmében tanúsított hagyományos
különleges tulajdonságú élelmiszerek saját jóváhagyott termékleírásuknak
való megfelelõségét rendszeresen ellenõrizni kell (11.§). Az ellenõrzést az
alábbi szervek végzik:

1. Megyei (Fõvárosi) Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ
Állomások,

2. Borok esetében az Országos Borminõsítõ Intézet (OBI),
3. Fogyasztóvédelmi Felügyelõségek.

A termékleírástól való eltérés észlelése esetén az említett szervek a
következõ intézkedéseket foganatosíthatják:

1. Felszólítás a hiányosságok/eltérések kiküszöbölésére.
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2. Az elõállítás vagy az import ideiglenes (max. 6 hónapos)
felfüggesztése.

3. Az elõállítás, illetve az import megtiltása.

1. táblázat: A tanúsítás elvi sémája az 1/1998 (I.12.) FM sz. rendelet
alapján

Pályázó A kérelem és termékleírás benyújtása.
AMC (Titkárság) Adminisztrációs ellenõrzés, továbbítás a Bíráló

Bizottság részére, az ÉTB ülés elõkészítése.
Bíráló Bizottság Vizsgálat, értékelés, tanúsítás elõkészítése,

utóellenõrzés.
Élelmiszer
Tanúsítási
Szakbizottság

Tanúsítási döntés a következõk szerint:
• a tanúsítási jogosítvány kiadása és a

védjegyhasználat engedélyezése;
• a tanúsítási jogosítvány kiadásának elutasítása
• további vizsgálatok és ellenõrzések elõírása.

FVM • A tanúsított termék adatainak felvétele a
„Hagyományos Különleges Tulajdonságú
Élelmiszerek Jegyzékébe” és a Magyar
Élelmiszerkönyvbe.

• Közzététel a Mezõgazdasági és Élelmezésügyi
Értesítõben.

• A benyújtott fellebbezési kérelmek elbírálása.

FM
Tulajdoni jogok

Bíráló Bizottság (BB)

Élelmiszer Tanúsítási
Szakbizottság

(ÉTB)
Szakmai felügyelet, irányítás

(Tanúsítás előkészítése, vizsgálat, értékelés)

AMC
(Titkárság)

(Adminisztrációs és PR feladatok)
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1. ábra: A tanúsítási rendszer hierarchiája az 1/1998. (I.12.) FM sz.
rendelet alapján

Az ellenõrzést az arra jogosult szervek évente legalább 2 alkalommal
végzik. Fogyasztói panaszok vagy egyéb jelzések beérkezése esetén
azonban nem tervezett, egyedi ellenõrzésre is sor kerülhet.

Kérdésekre válaszolva Dr. Gaál Béla részletesen ismertette a létreho-
zandó új magyar minõségi védjegy bel- és külföldi menedzselésének
költségeit (30, illetve jövõre mintegy 100 millió forint). Elõzetes legtöbb
ráfordítást a rendszer kiépítése, továbbá a szakértõi csoportok és
bizottságok létrehozása és azok mûködtetése igényel. A szakmai
közvélemény tájékoztatása érdekében kiterjedt közönségszolgálati (PR)
tevékenységet kell folytatni (reklámkampányok, külföldi akciók, nyomdai
kiadványok, konferenciák, katalógusok), ami nagy költségigénnyel jár.

Tekintettel arra, hogy a REKMAT jel elnyerése szintén igen szigorú
feltételekhez volt kötve, az azt már elnyert termékek egy gyorsított,
egyszerûsített eljárás során megkaphatják az új minõségi védjegy
viselésének jogát. További elõnyt jelent, hogy 1998-ban az eljárás még
költségtérítés nélkül lefolytatható. A REKMAT jel használata egyébként a
dokumentációban szereplõ idõpontig az eredeti feltételek szerint érvényes

Élelmiszerek eredet-megjelölése

A következõ 3 elõadó az élelmiszerek eredet-megjelölésének speciális
kérdéseivel foglalkozott. Dr. Sümeghy Pálné, a Magyar Szabadalmi
Hivatal (MSZH) fõosztályvezetõje méltatta a Földmûvelésügyi
Minisztériummal kialakult jó együttmûködést. A több éve folyó EU
harmonizáció keretében, a 2081/92 EGK számú rendelet honosítása
érdekében még az 1995. évi Élelmiszertörvény hatalmazta fel a kormányt
az eredet-megjelölés és a földrajzi jelzések védelmérõl szóló rendelet
elkészítésére. Ez a felhatalmazás késõbb változatlan formában átkerült a
védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló ún. Védjegytörvény
(vagyis az 1997. évi XI. törvény) hatáskörébe. A mezõgazdasági termékek
és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek oltalmát részletesen szabályozó új
kormányrendelet alapját a Védjegytörvény 121.§-a (1) bekezdésének b)
pontjában foglalt felhatalmazás képezi. A védjegyeljárások általános
szabályait és az MSZH hatáskörét ugyancsak a Védjegytörvény
tartalmazza. Megemlítendõ még, hogy a földrajzi árujelzõk oltalmát most
elõször foglalták törvénybe Magyarországon.
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Különféle kezdeményezések persze már azelõtt is születtek e téren, sõt,
több mint 1 évszázados múltra tekintenek vissza. Az ipari tulajdon
oltalmáról szóló 1883-as Párizsi Uniós Egyezmény fogható fel az
iparjogvédelem elsõ nemzetközi dokumentumának, amely a „származási
jelzéseket” (ma ezeket eredet-megjelölésnek hívjuk) az ipari tulajdon
tárgyaként sorolja fel, lehetõvé téve a hamis származási jelû termékek
lefoglalását. Hazánk 1907. óta tagja az Uniós Egyezménynek.

Az idõk folyamán bizonyos témakörökben (pl. a hamis, megtévesztõ
jelölések elleni harc) mellékegyezmények is létrejöttek. Az 1958. évi, de
Magyarországon csak 1982-ben kihirdetett Lisszaboni Megállapodás már
önállóan foglalkozik az eredet-megjelölések nemzetközi lajstromozásával
és kölcsönös védelmével, összekapcsolva az adott földrajzi környezetet az
onnan származó termék minõségével. Kimondja továbbá, hogy a valamely
ország, táj vagy helység nevét magában foglaló eredet-megjelölést
kizárólag az onnan származó, meghatározott termékek jelölésén lehet
alkalmazni. Az oltalom feltétele a Genfi Nemzetközi Irodánál történõ
lajstromozás. A termelési és emberi kultúrát, valamint a hagyományokat
ötvözõ eredet-megjelölés nem válhat a termék szokásos elnevezésévé vagy
fajtanévvé. (Figyelemre méltó, hogy a Lisszaboni Megállapodás fogalmai
és szóhasználata nagymértékben hasonlít az új magyar szabályozás alapját
képezõ 2081/92. sz. EGK számú rendeletéhez.)

Különbözõ okokból kifolyólag (részletes kritériumrendszer és
termékleírás hiánya, nem kielégítõ ellenõrzési rendszer) a Lisszaboni
Megállapodás képtelen volt megfelelõ védelmet biztosítani az eredet-
megjelölések számára. Talán ennek tulajdonítható, hogy mindössze 17
ország csatlakozott az egyezményhez, melynek keretében 26 magyar
eredet-megjelölés élvez oltalmat.

Az élet azonban nem áll meg és napjaink túlkínálati piacai, az egyre
élesedõ nemzetközi verseny, a fogyasztóvédelem, valamint a magyar
termékek jó hírnevének erõsítése aktuálissá teszi a földrajzi eredet-
megjelölések védelmét. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében
létrejött „Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonatkozásairól Szóló
Sokoldalú Megállapodás” (TRIPS) tartalmazza és definiálja a szellemi
tulajdonnal kapcsolatos alaprendelkezéseket és definíciókat, amellett
kiterjed a földrajzi jelölésekre is. 1996-ban a magyar kormány elfogadta a
TRIPS koncepciót, átvéve a fontosabb meghatározásokat és alapelveket.
Így a védjegy a termékek üzemi, az eredet-megjelölés pedig a földrajzi
származást juttatja kifekezésre. Természetesen mindkettõ célja a fogyasztó
valósághû tájékoztatása és védelme. A földrajzi árujelzõknek a
Védjegytörvény 103.§ (1) bekezdésében foglalt definíciója („a termék
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földrajzi származásának feltüntetésére használt földrajzi  jelzés és eredet-
megjelölés”) is megfelel a TRIPS elõírásoknak.

A földrajzi árujelzõk oltalmi ideje Magyarországon korlátlan, megújítást
nem igényel. A földrajzi jelzés, illetve az eredet-megjelölés lajstromozását
bárki kérheti, de az oltalom együttesen vonatkozik mindazokra, akik az
adott terméket az adott földrajzi területen állítják elõ vagy dolgozzák fel.
Kizáró ok lehet, ha valamely földrajzi név már olyan szokásos elnevezéssé
vált, amelyet a kereskedelmi forgalomban is kiterjedten használnak.
Legfontosabb kritérium a termékleírásnak való megfelelõség: ennek
hiányában – vagy ha a lajstromozás szabálytalanul történt – az oltalom
megszûnhet.

Dr. Rácz Endre osztályvezetõ (FM Élelmiszeripari Fõosztály)
ismételten kiemelte, hogy a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek
földrajzi árujelzõinek védelme nem a Magyar Élelmiszertörvény, hanem a
Védjegytörvény (1997. évi XI. törvény) hatálya alá tartozik. A 121.§ (1)
bekezdés b) pontja felhatalmazza a Kormányt a szóbanforgó termékek
földrajzi árujelzõinek oltalmára vonatkozó részletes szabályok rendeleti
úton történõ megállapítására.

A Védjegytörvény korábban már szó szerint idézett meghatározásait
(103.§) figyelembe véve például a Szegedi szaláminál a földrajzi árujelzõ
(a „Szegedi” szó) használata teljesen egyértelmû. De mi a helyzet mondjuk
a kalocsai paprikánál, amit természetszerûleg nem csak Kalocsán, hanem a
környezõ falvakban is elõállítanak? A Védjegytörvény 118.§ (1) bekezdése
szerint:

Bizonyos – élelmiszerekhez hagyományosan használt – földrajzi neveket
eredet-megjelölésnek lehet tekinteni akkor is, ha az adott élelmiszerek
elõállításához nyersanyagként felhasznált élõ állat, hús és tej az
élelmiszer elõállítási területénél nagyobb vagy attól különbözõ földrajzi
területrõl származik.

A (2) bekezdés kimondja, hogy a fenti típusú hagyományos élelmiszerek
földrajzi árujelzõire a Védjegytörvény hatályba lépésétõl (1997. július 1-
tõl) számított 2 éven belül igényelhetõ oltalom.

Nem részesülhet viszont oltalomban az a földrajzi árujelzõ, amely már a
termék szokásos elnevezésévé vált a kereskedelmi forgalomban (105.§ (1)
bekezdés), pl. Zala felvágott, debreceni, pozsonyi kifli. Nem kaphat oltalmat
az a földrajzi árujelzõ sem, amely kimerítené a valamely növény- vagy
állatfajta nevével való ütközést (106.§ (3) bekezdés), pl. makói hagyma.

A Védjegytörvény 104.§-a egyértelmûvé teszi, hogy:
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A mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõi akkor
részesülhetnek oltalomban, ha azok a termékek, amelyeken a földrajzi
árujelzõt használják, megfelelnek a – külön jogszabály által szabályozott
– termékleírásban foglalt feltételeknek is.

Esetünkben ez a „külön jogszabály” nem más, mint a Kormányrendelet,
melynek 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint sorolja fel a termékleírás
kötelezõ tartalmát:

– a földrajzi árujelzõ és a termék megnevezése;
– a termék bemutatása, különös tekintettel a fõ fizikai, kémiai,

mikrobiológiai és érzékszervi tulajdonságokra;
– a termék elõállítási módja és a hagyományos helyi módszerek;
– az adott földrajzi terület meghatározása, ahonnan a termék

származik;
– a termék és a földrajzi környezet közötti kapcsolat részletes

ismertetése;
– a földrajzi árujelzõ terméken való feltüntetésére vonatkozó

elõírások.

A Kormányrendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a termékleírás az oltalom
fennállása idején módosítható pl. a mûszaki–tudományos fejlõdés újabb
eredményeinek alkalmazására vagy a földrajzi terület módosítása (bõvítése)
esetén.

A földrajzi árujelzõk bejegyzését – a Magyar Eredetvédelmi Tanács és a
Földmûvelésügyi Minisztérium határozata alapján – a Magyar Szabadalmi
Hivatal végzi.

A védett (bejegyzett) földrajzi árujelzõk használatával kapcsolatos
ellenõrzési feladatokat – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat természetes kivételével – az Élelmiszertörvényben meghatározott
szervek végzik, nevezetesen a Megyei (Fõvárosi) Állategészségügyi és
Élelmiszerellenõrzõ Állomások, valamint az illetékes Fogyasztóvédelmi
Felügyelõségek. Borok esetében minden ellenõrzési feladat az Országos
Borminõsítõ Intézetre hárul.

A következõkben Müller István tanácsos (FM Mezõgazdasági
Fõosztály) röviden összefoglalta a borral kapcsolatos speciális
eredetvédelmi problémákat. Kiemelte, hogy borok esetében a földrajzi
árujelzõk lajstromozási kérelméhez csatolt termékleírásnak tartalmaznia
kell a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI.
törvény 4.§ (5) bekezdés alapján lehatárolt termõterületet is, ami
hegyközségek vagy akár dûlõk szerinti földrajzi védelmet tesz lehetõvé
(lásd a Kormányrendelet mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi
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árujelzõi oltalmára vonatkozó részletes szabályait). A kiváló minõséget és
a hagyományos különleges tulajdonságot igazoló védjegy használata
elsõsorban az asztali borok szempontjából lesz fontos. Jelenleg
Magyarországon 4 borászati vállalat rendelkezik ISO 9000-es szerinti
tanúsítással, ezek állítják elõ az összes hazai bortermelés 25, illetve a
pezsgõkibocsátás 60%-át. A borok és az egyéb szeszes italok bevonása a
védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmát szolgáló rendszerbe – tekintettel
arra, hogy a magyar borok eredetvédelmét az Európai Bizottsággal
megkötött egyességünk már biztosítja – az EU-n kívüli védelem
szempontjából szükséges.

A délutáni munkaülésen Dr. Jean Froc (Kulináris Mûvészetek Francia
Nemzeti Tanácsa) és Dr. Vajda László fõosztályvezetõ (FM Európai
Integrációs Fõosztály) ismertette röviden a hagyományos, tájjellegû
élelmiszerek összeállítására szolgáló Euroterroirs Programot és a magyar
bekapcsolódás lehetõségét. A speciális termékek védelme sarkalatos
kérdésnek számít az Európai Unión belül is: 1990. óta szisztematikusan,
régiónként feltérképezik az összes tradícionálisnak minõsülõ élelmiszert.
Az eredetvédelmet szabályozó 2081/92-es és a hagyományos különleges
tulajdonságok tanúsítási rendszerét megteremtõ 2082/92 számú rendeletek
megjelenése után indult meg az ún. Euroterroirs (Európa Vidékei) Program.
Ennek elsõdleges célja a hagyományos élelmiszerek tájegységek szerinti
felmérése, jegyzékbe foglalása (listázása) és propagálása volt.
Franciaországban a mezõgazdasági és a kulturális miniszter támogatásával
már 1989-ben létrejött a Kulináris (Konyha-) Mûvészetek Nemzeti Tanácsa,
amely az Euroterroirs Program titkársági feladatait látja el. Késõbb az I.
számú Fõigazgatóság (DG I) kiszélesítette az Euroterroirs Programot
Magyarországra is, ennek kapcsán a Földmûvelésügyi Minisztérium
vezetésével magyar–francia együttmûködés alakult ki, ami végsõ soron a
Programhoz való csatlakozásra irányul. Kedvezõ lehetõséget teremt ehhez
az a tény is, hogy a DG VI (Mezõgazdasági Fõigazgatóság) megbízta a
Nemzeti Tanácsot: hozza létre a Gazdasági Érdekû Európai Tömörülést,
ami a Program kontinens méretû kiterjesztésével foglalkozik majd.

A 2081/92/EGK számú rendelet alapján védett eredet-megjelöléssel és
földrajzi jelzéssel rendelkezõ termékek EU tagállamok szerinti megoszlá-
sáról jó áttekintést nyújt a 2. táblázat.

Milyen kritériumok alapján kerülhet fel egy termék a listára? Elõször is
csak olyan helyi – tehát nem általánosan ismert –, régóta létezõ
(történelmi) termékek jöhetnek szóba, amelyek megfelelõ hírnévvel
rendelkeznek. Sajátos termelési és feldolgozási eljárások útján állítják elõ
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õket több nemzedék óta, de ma is „élõ”, tehát termelt és forgalomban levõ
élelmiszerek (nem elég tehát az, ha csak régi leírásokból vagy irodalmi
adatokból ismert a termék). Nem tartoznak bele viszont ebbe a körbe az
ásvány- és forrásvizek, mivel azok természetes termékek, de kiszorulnak a
családi és az éttermi ételreceptek is. A borok sem kerülhetnek fel a
hagyományos, tájjellegû élelmiszerek listájára, mivel azokra másféle
szabályozás vonatkozik.

2. táblázat: A 2081/92/EGK rendelet alapján védett eredet-
megjelölésû és földrajzi jelzésû termékek a tagországokban

A B DK SF F D GR I L NL P E UK Σ

Friss hús,
belsõség

41 1 18 5 5 70

Húskészít-
mények

2 1 3 18 1 12 5 42

Sajt 8 1 2 37 3 20 30 4 10 11 10 136
Egyéb állati
termék

4 1 1 9 1 16

Olaj, zsír 1 1 3 18 10 1 4 4 42
Olivaolaj 10 4 14
Gyümölcs,
zöldség

4 1 1 10 14 17 1 18 11 4 81

Sör 3 3
Ásvány- és
forrásvíz

31 31

Tészta-félék 1 3 1 2 7
Mezõgazdasá-
gi termékek

1 1 2

Tengeri
élelmiszerek

1 2

Természetes
gumi-anyagok

2 1 2

Összesen 15 3 3 1 97 40 68 79 4 5 71 39 23 448

1998. elejére beértek a feltételei annak, hogy Magyarország is
bekapcsolódjék az Euroterroirs Programba, annál is inkább, mivel ebben az
évben – a jogharmonizáció jegyében – életbe léptek a hagyományos és a
földrajzi helyhez kötõdõ élelmiszerek törvényes védelmét, népszerûsítését
szolgáló rendeletek. Az FM Élelmiszeripari Fõosztálya és az Európai
Integrációs Fõosztály elõterjesztést készített az FM Vezetõi Értekezlet
részére javasolva, hozzon határozatot az alábbiakról:
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– Bekapcsolódva a Programba, Magyarország 1998. szeptemberében
megkezdi a munkát.

– Az FM biztosítja a szükséges költségek 20%-át (az elõzetes tárgyalások
szerint további 20%-ot Franciaország, 60%-ot pedig az EU Phare Programja
biztosít).

Az 1998. évre tervezett tevékenységek:

– Az elõkészítést végzõ 3–4 fõ (FM, elõállítók, civil szervezetek
képviselõi) kiválasztása, a Tájjellegû Termékek Magyar Nemzeti
Tanácsának létrehozása, majd egy mûszaki–adminisztratív
szervezõcsoport összeállítása.

– A célok és módszerek, illetve a francia tapasztalatok ismertetésére
szolgáló 2–3 szeminárium, konferencia szervezése.

– A gyakorlati munkába bekapcsolódó szakértõk (a szóba jöhetõ
élelmiszerek összegyûjtõi, a leírások elkészítõi, az elbírálás résztvevõi)
kiképzése.

– A gyûjtõmunka (listázás) megkezdése, a szóbajöhetõ magyar termékek
leltározása, feltérképezése.

A munka megkezdése elõtt egyértelmûen tisztázni kell, hogy
Magyarország területén belül milyen szempontok alapján érdemes
lehatárolni az egyes tájegységeket, illetve, hogy mely élelmiszerek
tekinthetõk hagyományos különleges tulajdonságú terméknek. A francia
tapasztalatok alapján a következõk lehetnek a fõ válogatási szempontok:

– kulturális értékkel bíró, földrajzi helyhez is kötõdõ termékek;

– több nemzedéken keresztül, régen ismert termékek;

– valamely földrajzilag azonosítható régió/település jellegzetes terméke;

– hírnévvel rendelkezõ, könnyen felismerhetõ termékek;

– helyi szabályok alapján végzett elõállítás, feldolgozás és tartósítás;

– a piacon ma is jelenlévõ termékek (ha csak nagyon kis mennyiségben is
és nem leírás alapján rekonstruálva);

– folyamatos vagy idõszakos gyártás és forgalmazás.

A hosszútávú terv 3 éves tevékenységre szól. Ezalatt a gyûjtés
befejezõdik és az eredmények felhasználása (kiadványok, reklámanyagok,
turisztika, oktatás) megkezdhetõ.

Az elõadásokat követõ konzultáció során feltett kérdésekbõl egyaránt
kitûnt, hogy a földrajzi eredetvédelem gyakorlati megvalósítása nem kevés
vitára ad majd okot a termelõk, a feldolgozók és a felügyeleti hatóságok
számára. A hozzászólók részérõl elhangzott egy javaslat is, miszerint a
jövedéki adóval kapcsolatos dokumentumok felhasználhatók a pálinka
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eredetvédelmére, mivel azokból az elõállító hely (üzem) egyértelmûen
azonosítható. A szeszfõzdék által kiadott, konkrét mennyiségi adatokat
tartalmazó származási igazolványt ugyanis a pénzügyõrök is „simán”
elfogadják.

Több kérdés kapcsolódott az 1998-ban megszûnõ REKMAT
(Rendszeresen Ellenõrzött Kiváló Magyar Termék) jelhez. A válaszadó
szakemberek elmondották, hogy nem szakmai jellegû problémák merültek
fel a REKMAT jellel kapcsolatban, hanem a szükséges agrármarketing
program hiánya miatt nem tudott elterjedni. A kiváló minõség és a
hagyományos különleges tulajdonság nem zárja ki egymást, éppen
ellenkezõleg: az arra érdemes termék mindkét tanúsítást viselheti.

Mivel a REKMAT jel odaítélésének eddig is hasonló szigorúságú
kritériumrendszere volt és a most bevezetésre kerülõ védjeggyel
egyenértékûnek tekinthetõ, a jelet a hivatalos megszûnést követõen is
viselhetik az illetõ termékek az eredeti dokumentumokban meghatározott
idõpontig az abban meghatározott feltételek szerint. Akkor azonban egy új,
viszonylag egyszerû – idén még ingyenes – eljárás segítségével a gyártó
jogosultságot szerezhet a kiváló minõséget tanúsító új jelzés feltüntetésére
a termékén.

Molnár Pál és Várkonyi Gábor
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