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Az Élelmiszertörvény és a Magyar Élelmiszerkönyv értelmezése
Szerkeszti :  Õsz Csabáné

A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Titkársága azt a gyakorlatot
követi, hogy véleményét, állásfoglalását nem csak közvetlenül a kérdést
felvetõknek küldi meg, hanem kiadványokban és elõadásokon is terjeszti.

A szakbizottságok által tervezett, de még hatályba nem lépett
módosítások, pontosítások, valamint az Élelmiszerkönyv Bizottság
Titkársága által kiadott értelmezések, állásfoglalások nem kötelezõ
érvényûek. Azok alkalmazása, elfogadása az adott problémával
szembekerülõ ipari szakember, ellenõrzõ hatóság felelõssége.

A nem kötelezõ érvény ellenére az a célszerû, ha ezekben a kérdésekben
az Élelmiszerkönyv Bizottság Titkárságához forduló ipari és hatósági
szakemberek – az egységes alkalmazás érdekében – elfogadják és
alkalmazzák az értelmezéssel kialakított állásfoglalásokat.

A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Titkársága által kibocsá-
tott értelmezések az 1998. november 1. – 1999. január 31. közötti
idõszakban:

52. Kérdés:

A baromfikészítményekben a baromfihús-pép bedolgozásának van-e
mennyiségi korlátozása?

Válasz:

Az MÉ 2-13 Húskészítmények irányelvben foglaltak alapján a baromfi-
készítményekben a baromfihús-pép bedolgozásának, mint baromfihús
gyártási alapanyagnak nincs mennyiségi korlátozása.

53. Kérdés:

A Milka Karácsonyi ládika és a Sport falatok dobozának, a Kapuciner
falatok tálcájának alján kerültek feltüntetésre a kötelezõ jelölések.
Kifogásolható-e a jelölések feltüntetési helye?

Válasz:

Az Élelmiszertörvény végrehajtási rendeletének 34. § (1) bekezdése
szerint:

„A jelölésben az élelmiszer megnevezését, a nettó mennyiséget és a
minõségmegõrzési idõtartamot vagy az idõtartam feltüntetési helyére
való utalást feltûnõ helyen, egy látómezõben kell elhelyezni. ......”
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A jelölés ebben a paragrafusban elõírt szabálya azt kívánja biztosítani,
hogy ezeket sem tudatosan, sem figyelmetlenségbõl ne lehessen a fogyasztó
elõl elrejteni. A „feltûnõ hely” értelmezésében kialakult viták
következtében az engedélyezõ és ellenõrzõ hatóságok a következõ
értelmezést alakították ki:

Feltûnõ helynek elfogadható:

- a dobozok alja kivételével bármelyik oldal (kivéve, ha a doboz a
szokásosnál laposabb, így oldalai aránytalanul kisebbek, pl. pizza doboz),

- a zacskók eleje és hátulja,

- a hengeres felületek teljes hengerpalástja.

A felsorolás nem tér ki azokra a díszcsomagolásokra, melyeknél a
csomagolás a termék elfogyasztása után is megmarad és egyéb célú
felhasználásra is alkalmassá válik vagy egyszerûen csak díszítési célt
szolgál. Ezekben az esetekben a felirat elhelyezése a doboz alja kivételével
bármelyik oldalon kifejezetten zavaró lenne, ezért a Milka Karácsonyi
ládika alján elhelyezett jelölés véleményünk szerint elfogadható, de az
engedélyezés az illetékes hatóság feladata.

A Sport falatok papírdobozára az elõzõekben leírtak nem alkalmazhatók,
hiszen a doboz nem díszítési célt szolgál, a jelölésnek alkalmas felület a
doboz teteje vagy bármelyik oldala. A Kapucíner falatok mini display-en
történõ gyûjtõzésénél a tálca oldalai aránytalanul kisebbek, így a jelölés
elhelyezésére alkalmas feltûnõ helynek a tálca alja elfogadható.

54. Kérdés:

A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Titkárságához intézett
megkeresésben baromfitermékek megnevezésével kapcsolatban kérték
elõzetes állásfoglalásunkat.

Válasz:

Kérdéseikkel és kétségeikkel javasoljuk, hogy az illetékes megyei
Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomás munkatársait keressék
meg, akik bizonyára megfelelõ segítséget fognak nyújtani. A Magyar
Élelmiszerkönyv Bizottság Titkársága nem vállalja és nem is vállalhatja fel
azoknak a kérdéseknek az értelmezését, amelyek az Állomásokkal
lefolytatandó egyeztetéssel egyértelmûen megoldhatóak.

55. Kérdés:

A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Titkárságához intézett
megkeresésben a hagyományos, egy rétegben töltött ostyák minõsége és a
Magyar Élelmiszerkönyv 2-84 irányelvében az ostyákra meghatározott
minõségi követelmények eltérését veti fel, kérve az eltérés lehetõségét.
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Válasz:

Kérelemben szereplõ termékeket (Medvetalp, Havasi Gyopár, Ma-Di
Kocka, Arany Makk) hagyományos receptúrával, egyedi technológiával
évtizedek óta gyártják. A termékek töltelékaránya azonban nem felel meg a
hivatkozott irányelvben foglaltaknak.

Jelenlegi szabályozás szerint gyártható és forgalmazható a Magyar
Élelmiszerkönyv irányelveiben meghatározottól eltérõ termék, a
gyártmánylapban elõírt minõségi paraméterekkel, az Élelmiszertörvény és
az Élelmiszerkönyv elõírásait nem sértõ megnevezéssel.

Az Élelmiszertörvény végrehajtási rendeletének 27. § (2) bekezdése a
fogyasztó és a tisztességes piaci verseny védelmét szolgálja kétirányú
rendelkezéssel: a) pontja nem engedi, hogy a Magyar Élelmiszerkönyvben
szabályozott termékeket az ott szereplõtõl eltérõen nevezzék meg, b) pontja
nem engedi a megnevezés használatát, ha az adott termék minõsége nem
elégíti ki az MÉ szabályait.

Ezek szerint az ostyákat csak az Élelmiszerkönyvben foglaltaknak
megfelelõ minõségben lehet forgalomba hozni. A szabályozásnak azonban
semmiképpen nem lehet célja az, hogy hagyományos, jó minõségû, egyedi,
a fogyasztók által kedvelt termékeket megszüntessen vagy kiszorítson a
piacról. Az Élelmiszerkönyv vonatkozó irányelvének felülvizsgálatáig
javasoljuk, hogy az illetékes Állomással egyeztessenek, akik hasonló
szellemben bizonyára megtalálják annak lehetõségét, hogy a termékek
változatlan minõségben a piacon maradhassanak.

56. Kérdés:

A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Titkárságához intézett megke-
resésben baromfihús-készítmények megnevezésével kapcsolatban kérik
állásfoglalásunkat.

Válasz:

Javasoljuk, hogy kérésükkel ismételten keressék meg az illetékes megyei
Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomást. A termék
megnevezését a gyártási technológia, az érzékszervi tulajdonságok, a
gyártmánylapban és az Élelmiszerkönyvi elõírásokban foglaltak
ismeretében az Állomással kell egyeztetni. Ha termékük a
termékcsoporthoz rendelt valamennyi minõségi követelménynek megfelel,
és nem az egyedileg szabályozott termék nevét akarják használni, akkor az
Állomás bizonyára figyelembe fogja ezt venni, és elfogadja a „Tyúk
mellsonka” és a „Pulyka combsonka” termékek besorolását az MÉ 2-13
irányelv 12. fejezetébe.
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57. Kérdés - válasz:

Tájékoztatom, hogy az 1998. december 3-i levelükben és a csatolt
dokumentumokban részletezett minõségi kifogás, a kiszabott
minõségvédelmi bírság, valamint az Önök és a Fõvárosi Állategészségügyi
és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomás között felmerült vitás kérdésekben nem
vagyunk hivatottak állásfoglalást adni.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszeripari
Fõosztálya által mûködtetett Élelmiszerkönyv Bizottság Titkársága az
Élelmiszertörvény és annak 1/1996. (I.9.) FM-NM-IKIM számú
végrehajtási rendelete, továbbá a Magyar Élelmiszerkönyv elõírásai és
irányelvei vonatkozásában jogosult véleményt adni.

58. Kérdés:

A „tartósítószert nem tartalmaz” felirat alkalmazható-e libazsír
csomagolóanyagán?

Válasz:

Már megjelent állásfoglalásunk szerint:

Az élelmiszerek csomagolásán a negatív állítások szerepeltetését, valamint
azon anyagoktól való mentesség hangsúlyozását, amit az élelmiszer eredendõen
vagy az alkalmazott technológia sajátosságából következõen nem tartalmaz,
nem támogatjuk. Véleményünk szerint a fogyasztót a negatív állítások
félrevezethetik továbbá elindulhat egy véget nem érõ folyamat, amely
zavarokat kelthet és tisztességtelen versenyhez vezethet.

Figyelembe kell venni azt is, hogy ezeknek az állításoknak nehéz az
ellenõrzése. Ezért jelen ismereteink és a vázolt megfontolások alapján az
élelmiszertörvény szellemének és elõírásainak megfelelõen az élelmiszer
tulajdonságai, összetétele, a megszokott összetételtõl való eltérése, a
kezelésekre történõ utalások és nem pedig valaminek a hiánya biztosítsák a
fogyasztók megfelelõ tájékoztatását.

A libazsírra vonatkozó MÉ 2-13/16/3-1.1 irányelv kiindulási anyagai
között nem szerepelnek az adalékanyagok, tehát a termék eredendõen nem
tartalmazhat tartósítószert, így az attól való mentesség a termék
természetes tulajdonsága.

59. Kérdés:

Mester szakmunkásvizsga megszerzési kötelezettség alól adható-e felmentés?

Válasz:

Az élelmiszerekrõl szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló a
35/1996.(XI. 30.) FM-NM-IKIM együttes rendelettel módosított 1/1996.
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(I. 9.) FM-NM-IKM együttes rendelet 11.§-ban, az élelmiszer elõállító hely
vezetõje részére elõírt képesítési követelmények alól felmentést adására
nem vagyunk felhatalmazva. Javasoljuk, hogy a méltányossági kérelmet a
területileg illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomáshoz
juttassák el, akik – ismerve a kérelmezõ múltját, szakmai hozzáértését,
termékeinek minõségét – megfelelõen el tudják bírálni annak jogosságát.

60. Kérdés:

Melyek a több nyelvû felirat elhelyezésének szabályai, különös
tekintettel a nyelvek sorrendjére.

Válasz:

Az élelmiszertörvény végrehajtási rendeletének 34. § (4) bekezdése
rendelkezik az idegen nyelvû feliratról, amely – és a rá vonatkozó
kommentár – a következõ:

Vhr. 34. § (4) A belföldön elõállított és forgalomba hozott élelmiszerek a
magyarral azonos értelmû idegen nyelvû felirattal is elláthatók. A magyar
nyelvû feliratnak a fõlátómezõben kell lennie, megfelelõ szövegrészeinek
betûnagysága nem lehet kisebb az idegen nyelvûénél.

A magyar nyelvû jelölést a T 18. §-a elõírja. Ez természetesen nem zárja ki,
hogy a magyar mellett más nyelven is feltüntessék a fogyasztói tájékoztatást.

Ez a szabály ezt erõsíti meg, két fontos gyakorlati megkötéssel:

- Az idegennyelvû jelölés a magyarral azonos értelmû legyen.

- A még ma is létezõ rossz gyakorlatból kiindulva kizárja azt, hogy a
magyar jelölés éppen csak megtalálható legyen az élelmiszeren.

Az ezt biztosító „fõlátómezõben” való „felirat” elhelyezés értelmezése is
szükséges. Ez a következõ lehet:

- a „fõ látómezõn” a csomagolás méretébõl és grafikai megoldásából
következõ leghangsúlyosabb oldalát értjük,

- a „felirat” csak az élelmiszer megnevezését és nem a teljes jelölést
jelentheti, hiszen annak egyetlen oldalra való bezsúfolása elképzelhetetlen.

A Vhr szövege nem tér ki a nyelvek sorrendjére sem a megnevezés, sem
pedig a jelölés egyéb összetevõi (minõségmegõrzési idõ, gyártó, tárolási
követelmények stb) vonatkozásában, így az tetszõleges lehet.

61. Kérdés:

Az MÉ 2-98 irányelvében meghatározottak szerint gyártott terméken a:
„MINÕSÉGI MAGYAR TERMÉK AZ EGÉSZ CSALÁDNAK” szöveg
feltüntethetõ-e?
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Válasz:

Javasoljuk, hogy a minõség tanúsítását az 1/1998. (I.12.) FM rendelet
alapján a Agrármarketing Centrum által mûködtetett Élelmiszertanúsítási
Szakbizottságnál kezdeményezzék, és amennyiben a követelményeknek
megfelelnek, lehetõségük lesz a kiváló minõség tanúsítására.

62. Kérdés:

a) Szükséges-e mûködési engedély gomba vagy más kertészeti termék
nagyfogyasztói, illetve fogyasztói csomagolása esetében?

b) Milyen jelöléssel kell ellátni a csomagolt gombát és egyéb kertészeti
termékeket?

Válasz:

a) Az Élelmiszertörvény végrehajtására kiadott 1/1996 (I. 9.) FM-NM-
IKIM rendelet szerint mûködési engedély csak feldolgozott élelmiszert
elõállító üzemre szükséges. Annak meghatározására, hogy melyik
tevékenység minõsül engedélykötelesnek, segítséget nyújt az
Élelmiszertörvény és végrehajtási rendeletének kommentárja. E
kommentárt mi készítettük, semmiféle jogi hatálya nincs, de az
elõállítók és az ellenõrök általában figyelembe veszik.

A törvény megfogalmazásában: a feldolgozott élelmiszer: minden olyan
élelmiszer, amelyet az élelmiszer nyersanyag eredeti állapotát lényegesen
megváltoztató élelmiszer-elõállítási mûveletekkel hoztak fogyasztásra kész
állapotba.

Kommentár:

A definíció „bizonytalanságát” az „élelmiszer nyersanyag eredeti
állapotát lényegesen megváltoztató” kitétel jelenti. Annak
hangsúlyozásával, hogy ilyen definíciók kapcsán a konkrét esetekben
mindig a jogalkalmazó (elõállító – ellenõrzõ hatóság – bíróság) dönt a
következõ példák tûnnek logikusnak:

A tisztítás, osztályozás, válogatás, hûtés, csomagolás nem változtatja
meg az élelmiszer állapotát.

A darabolás, õrlés, csontozás, hámozás, fagyasztás már megváltoztatja,
de hogy ez a változás lényeges-e, azt esetenként kell eldönteni.

A rendkívül széles tevékenységek egy töredékénél a feldolgozott vagy
nem feldolgozott kérdés eldöntése nem egyszerû, az „igen” és a „nem”
döntés egyaránt lehetséges. Ezek a döntések fontosak, mert érdekek
kötõdnek hozzájuk. A legtöbb ilyen probléma a hagyományos „piacozó”
tevékenységnél merül fel. Nem mindegy, hogy a vegyes leveszöldséget
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kínáló „Mari néni” terméke feldolgozott-e vagy sem. Ha igen, engedélyeket
kell kérnie. Ha nem, nyugodtan árulhat tovább. Mint annyiszor
hangsúlyozzuk, ebben az esetben ismét a jogalkalmazónak kell döntenie.
Miután „Mari néni” döntése világos, õ nem akar engedélyeket beszerezni, a
hatóságnak kell ezen tevékenységek megítélését eldönteni. E döntésnél két
dolgot szükséges hangsúlyozni:

- egységesen, minden hatóság minden ellenõre számára kell szóljon és
az nem megengedhetõ, hogy az egyik helyen megkövetelik az
engedélyeket, a másikon pedig nem;

- egységesen és minden „elõállítóra” érvényesnek kell lenni, vagyis, ha
a leveszöldség nem feldolgozott élelmiszer, akkor nemcsak a napi 10
kilós, hanem a 10 tonnás „elõállító” sem engedélyköteles.

Mivel az érintett hatóságok ilyen egységes állásfoglalást eddig nem
alakítottak ki, egy lehetséges besorolási elképzelést adunk közre:

Élelmiszer Feldolgozott Nem
feldolgozott

Zöldség-gyümölcs, egyéb mezõgazdasági termény
tárolás, osztályozás, tisztítás, csomagolás

x

Zöldség-gyümölcs, egyéb mezõgazdasági termény
darabolás (felezés, negyedelés), csomagolás (ipari
továbbfelhasználásra vagy közvetlen értékesítésre)

x

Zöldség-gyümölcs, egyéb mezõgazdasági termény
szeletelés, kockázás, csíkozás, darálás, csomagolás
(pl. saláták hidegtálak stb. készítéséhez)

x

Termelõi méz elõállítás x
Méz fogyasztói csomagolás x
Tojás termelés, csomagolás, tárolás∗ x
Állatvágás x
Vágott állat darabolás, csomagolás x
Húskészítmény elõállítás x
Húskészítmény sütés közvetlen fogyasztásra x
Vágott baromfi tisztítás, belezés x
Termelõi nyerstej elõállítás x
Tejtermék (túró, tejfel is) elõállítás x
Káposzta (és egyéb zöldség-gyümölcs) savanyítás x
Élelmiszer-adalékanyagként is használt vegyi anyagok
elõállítása

x

Adalékanyag készítmények (a hatóanyag más
anyagokkal való keverése) elõállítása

x

Kukorica pattogatás, fõzés, tök sütés, napraforgó,
tökmag stb. pörkölés

x

∗Megjegyzés: A Magyar Élelmiszerkönyv EU direktívából átvett 1-3-1907/90 elõírása
külön rendelkezik a tojástermelés, csomagolás, szállítás engedélyezésérõl.
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b) A hivatkozott Vhr. a csomagolt, feldolgozott élelmiszerek jelölésérõl
rendelkezik. Ezen kategórián kívül esõ termékekre szabványok,
élelmiszerkönyvi elõírások és egyéb rendeletekben foglaltak az
iránymutatók. Ezek hiányában a fogyasztóvédelmi törvény elõírásait
célszerû figyelembe venni.

63. Kérdés:

Magyar Élelmiszerkönyv 2-82 számú irányelvében a „Babapiskóta”
termék alakjára vonatkozó követelményektõl el lehet-e térni?

Válasz:

A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Titkársága eltérési engedélyt nem tud
adni a Magyar Élelmiszerkönyv elõírásaiban és irányelveiben foglaltak alól.
Állásfoglalással tudjuk segíteni a gyártók és a hatóság szakembereit az
esetenként többféleképpen értelmezhetõ kérdésekben. Ennek megfelelõen a
jelen szabályozás szerint (MÉ 2-82/01/6) „Babapiskóta” névvel csak az
irányelvben leírt minõségû és alakú – középen karcsúsított – terméket lehet
forgalmazni. Az Önök által automata gépsoron gyártott termék – amely a
kívánt alakot nem tudja biztosítani – természetesen forgalmazható, de a termék
megnevezésében a piskóta jelzõjeként a baba szó nem használható.

A Babapiskótára javasolt minõségi elõírás az „Édesipari termékek
irányelv” módosításával oldható csak meg. Az irányelvben foglaltak módosí-
tása az „Édesipari termékek” szakbizottságának javaslata alapján a Magyar
Élelmiszerkönyv Bizottság jogköre. A hamarosan sorra kerülõ szakbizottsági
ülésen – ahol az irányelvre vonatkozó egyéb kiegészítések és módosítási
javaslatok tárgyalására fog sor kerülni – a kérést és javaslatot elõterjesztjük,
elfogadás esetén a irányelv módosításra fog kerülni.

64. Kérdés:

Milyen jelölés használata megengedett a 2000. év jelölésére?

Válasz:

Az élelmiszerekrõl szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtására kiadott
1/1996 (I. 9.) FM-NM-IKM rendelet 28. § (1) bekezdése megengedi az
évszám utolsó két számjegyének használatát a dátumjelölésben. A 2000. év
jelölésére tehát a 00 jel alkalmazható.

65. Kérdés:

Végezhetõ-e oktatás az ISO 9001 rendszer keretein belül a szakirányú
képesítéssel nem rendelkezõ dolgozóknak?

Válasz:

Az élelmiszerekrõl szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtására kiadott
1/1996 (I. 9.) FM-NM-IKM rendelet 11. § (4) bekezdésében elõírt
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minimumvizsga a 7. melléklet 8. pontja értelmében nem kötelezõ azokon az
élelmiszer-elõállító helyeken, ahol mûködik ISO 9001-es vagy 9002-es
szabvány szerint kiépített és tanúsított minõségbiztosítási rendszer.
Végezhetõ az oktatás a szakirányú képzettséggel nem rendelkezõ dolgozók
részére is a minõségbiztosítási rendszer keretein belül.

66. Kérdés:

A szörpök minõségével, összetételével kapcsolatban kért állásfoglalásra
a már kiadott értelmezésünk, kiegészítve a csomagolóanyagok
felhasználhatóságával a következõ:

Válasz:

a) Az Élelmiszertörvény végrehajtási rendeletének 27. § (2) bekezdése a
fogyasztó és a tisztességes piaci verseny védelmét szolgálja kétirányú
rendelkezéssel: a) pontja nem engedi, hogy a Magyar
Élelmiszerkönyvben szabályozott termékeket az ott szereplõtõl eltérõen
nevezzék meg, b) pontja nem engedi a megnevezés használatát, ha az
adott termék minõsége nem elégíti ki az MÉ szabályait.

 A kérdésben szereplõ gyártó a Magyar Élelmiszerkönyv vízalapú
szörpökre (MÉ 2-33/1/08) elõírt 50 ref% helyett 46 ref%-kal és „..... ízû
üdítõital alapanyag” megnevezéssel akar terméket elõállítani. Ez a
termék megítélésünk szerint az ÉT preambulumában rögzített általános
elveket – mindenek elõtt a tisztességes piaci verseny védelmét – sérti. De
megítélésünk szerint ellentétes az ÉT Vhr 27. § (2) a. pontjával is, hiszen
ez a termék vízalapú szörp és ezért ezt az Élelmiszerkönyvben szereplõ
megnevezéssel szabad csak forgalmazni. A Magyar Élelmiszerkönyv
szóban forgó irányelve éppen azzal a céllal készült, hogy megszüntesse
azt a tisztességtelen piaci versenyt, amelyben egyes elõállítók a minél
alacsonyabb ref%-kal próbáltak nagyobb piaci részesedést és/vagy
nagyobb jövedelmet szerezni.

 A fentieknek megfelelõen, amennyiben Ön szörpöt kíván elõállítani, azt
az Élelmiszerkönyvben elõírt 50 %-os szárazanyag-tartalommal kell
gyártsa és nem gyárthat 46 %-os terméket üdítõital alapanyag vagy
hígítható ital vagy hígítólé stb. megnevezésekkel.

b) A csomagolóanyagok, címkék felhasználhatóságára vonatkozóan az
irányelvek meghirdetésekor adott engedmény az új elõírásnak nem
megfelelõ jelölésre vonatkozik és annak érdekében történt, hogy a
gyártóknak elegendõ idõ álljon rendelkezésre a meglévõ, illetve az
elõkészített csomagolóanyagok felhasználhatóságára.

 Használható tehát a régi csomagolóanyag, de ismételten hangsúlyozzuk,
hogy a terméknek meg kell felelnie irányelvben rögzített minõségnek.
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c) Amennyiben szörpöt kíván gyártani cukor helyett édesítõszer
használatával, akkor ez a termék már különleges táplálkozási igényt
kielégítõ élelmiszer kategóriába tartozik, amelynél értelemszerûen nem
alkalmazható a szárazanyag-tartalomra vonatkozó elõírás.

 Ebben az esetben, mivel a termék a cukorral készülttel azonos funkciót
lát el, a megnevezéshez használható a szörp szó.

67. Kérdés:

Használható-e a „Kisalföldi” jelzõ búzalisztek megnevezésében?

Válasz:

A búzalisztek megnevezésérõl az Élelmiszertörvény és végrehajtási
rendelete elõírásain túl az MÉ 2-61 irányelv rendelkezik.

Ezek szerint (MÉ2-61/1 5.1. pont) a megnevezésben fel lehet tüntetni a
gyártó malom nevét és/vagy a búza eredetét jelzõ tájegységet. A malom
neve és a búza eredete többnyire földrajzi név. Ezen földrajzi név jelzõként
való használata elõtt arról kell meggyõzõdni, hogy az erre vonatkozó
rendelet alapján nincs-e az adott földrajzi név védve. Ha védve van, csak a
védelmet megadó bejegyzéshez csatolt termékleírásnak megfelelõ terméken
szabad használni, ha nincs védve szabadon használható.

Amennyiben a „Kisalföldi” jelzõ nem ütközik az elõzõekben leírtakkal,
akkor az Önök által gyártott termékcsalád megnevezésében használható.

68. Kérdés:

„GOLD PÁRIZSI” megnevezés használható-e?

Válasz:

A Vhr. 27. § (1) bekezdésére vonatkozó állásfoglalás szerint:

„A Magyar Élelmiszerkönyv I. és II. Kötetében (megjelenésükig a
szabványokban) szabályozott termékekre az ott megadott megnevezéseket
kell használni. Ezekhez a megnevezésekhez semmiféle minõségre utaló
jelzõ (extra, különleges stb.) nem tehetõ hozzá. Jelzõként a helységre,
tájegységre utaló szavak elfogadhatók.”

A fenti, néhány éve megfogalmazott értelmezéshez a mai helyzetben
(miután idõközben az eredetvédelem is szabályozásra került), annyit kell
hozzátenni, hogy a helységre, tájegységre utaló esetleges jelzõ az
eredetvédelem szabályait nem sértheti.

Fõosztályunk és az általa mûködtetett Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság
Titkársága a fenti, általános jellegû állásfoglalásokon túlmenõen, konkrét
esetek elbírálására nem vállalkozhat. Ez az elõállító, illetve az engedélyezõ
hatóság, valamint viták esetén a megfelelõ fellebbviteli fórumok joga és
kötelessége.
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