A .piacra bízzák a sz~bályozás
A magyar termelőket, feldolgozókat támogatná, a
fogyasztó a hazai élelmiszerek vásárlásával - ám
sokféle logó jelzi: magyar terméket emelünk le a
polcról. A védjegyek kiadói - állami szervezetek, cégek
tömörülései, nonprofit kft. -k - ellenőrzik, a logójukat
használó cégek teljesítik-e a magyar termék
kritériumait. Lehet akár magyar élelmiszer az is, amit
külföldi alapanyagból készítenek.
ÉLElMISZERIPAR
FARKAS JUDIT
.Dühöng" a szabad verseny, az üzletek polcain megtaláljuk számos ország termékeit, a némettó1 a kínaiig.
- Gyakran az ár a fő szempont, amikor
a vásárló eldönti, milyen élelmiszert
tesz akosarába, ám egyre többen választják a magyar termékeket Egy
érv a sok közül: kevésbé terheli a környezetet, ha nem tízezer, hanem száz
vagy tíz kilométerró1szállítják a boltba vagy a feldolgozóhoz a húst, a
, gyümölcsöt, a tejet A magyar alapanyagokból, itthon készült termékek
vásárlásával pedig a hazai termelőket, feldolgozókat támogatjuk.
Na de honnan tudjuk, hogy valóban magyar, élelmiszerrel van
dolgunk?- Erre szolgál a "magyar
~
termék" felirattal ellátott 'logó,
gondolhatná a fogyasztó. Ám amikor öt terméken ötféle emblémát
lát, elbízonytalanodhat: ki adhat
engedélyt egy-egy logó használatára, ki ellenőrzi a feltételek teljesülését? Milyen kritériumok alapján -kerülhet rá egy tejfölre, csomagolt csirkecombra a felirat?- Magyarországon ilyen értelem-

ben nines egységes szabvány - erősítette meg agyanúnkat Gyimes Ernő, a
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki
, Karának dékánhelyettese. Az élelmiszer-ipari szakember elmondta: a
rendszerváltás előtt sok szabályt rögzítettek a magyar élelmiszerek gyártásával kapcsolatban, utána azonban
úgy döntöttek az illetékesek: bízonyos mértékig a piacra bízzák a szabályozást: ha nem jó a termék, amit a
gyártó készít, nem vásárolják. Ám
mostanában kezdik felfedezni a fogyasztóvédó1<és a gyártók, hogy az
élelmiszer kifejezetten bizalmi áru.
Amíg nem fogyasztunk beló1e, nem
sok tapasztalatunk van arról, milyen
a termék.
- A logók sokféleségén is lehet lát- élelÍ:niszertmagyar terméknek, 'és ki
ni, hogy a piacra próbálják rábízni a csatlakozhat az adott védjegyhef'
szabályozást, ezek ugyanis önkéntes
Az olyan élelmiszerek ellenórzévédjegyek - magyarázta. - Egy szer- sét, amelyekre felkerül egy bíz±YOS
vezet kialakít egy rendszert - vannak logó, a logótulajdonos sze ezet
köztük állami szervek, mint a Föld- végzi. A versenytársak is has nálművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi- , hatnak azonos .emblémát: a B~mfi
nisztérium Agrármarketing Centru- Terméktanácsét például' háro baéma, és nonprofit kft.-k -, vagya piaci romfiipari cég is feltünteti a t
szereplők, cégek állnak össze, és tár- kein, amelyek egymás versenytársai
sadalmi szervezetként bejegyezve ők a hazai piacon. Ez nagyon jó ~ányt
'maguk határozzák még, milyen krité- jelent a szakember szerint, mert ezek
riumok alapján _tekínthetünk egy a.cégek összefogva erősebbek ~kül-

földi, és gyakran sajnos ellenőrizet ~
len vagy nem megfelelő módon ellenőrzött termékekkel szemben.
A "magyar termék" kifejezés legtöbbször azt feltételezi, hogy amit a
csomagolás rejt, azt hazánkban állítják elő. Magyarország sok alapanyagotimportál, az édesipari cégek példáulbajosan készítenének csokoládét itthon megtermelt kakaóbabból.
Na de mi a helyzetakkor, amikor egy
szomszédos országból vásárol a feldolgozó olcsó tejet, majd feldolgoz-

za, és magyar tejfölként adja el? :...A
logókat kiadó szervezetek különböző mértékben támogatják, illetve tiltják ezeket a dolgokat - tudtuk meg a
szakénőtől. Amikor azt gondoljuk, a
hazai állattenyésztőket támogatjuk,
lehet, hogy más ország polgárai részesülnek.a haszonból.
- Ott kellene megszabni a határt,
hogy a feldolgozó cég magyarországi
bejegyzésű legyen, és ha az alapanyag nálunk is megtermelhető, akkor magyar termelőtől vásároljon.
Célszerű lenn , ha a termelők itthon
adóznának, magyarországi munkaerőt alkalmaznának, aki itt kapja a fizetését Így a gazdasági haszon is az
országban "csapódna le" - gyűjtött
,össze néhány kritériumot Gyirnes Ernő, amelyek szerepelhetnének egy
egységes szabályozásban. Nagyon
sok élelmiszernél most is ezt a logikát
alkalmazzák. Akkor engedélyezík a
logó használatát, ha a fenti feltételek
teljesülnek - többek között a Sága, a
Detki Keksz, a Pannon Mill, a 50LE-Mízo,a Pick és a Hungerit is hazai
alapanyagokból, itthon készülő ter:
mékeket forgalmaz.
A szakértő úgy véti: kellene a magyar élelmiszerekre vonatkozó egységes szabvány, de ez egyelőre illuzórikus. Ennek egyik oka éppen az, hogy
az egyes élelmiszer-ipari ágazatokban másként értelmezik,mennyi külföldi eredetű alapanyagot használhatnak fel egy termék gyártásánál. .Bízonyos élelmiszereknél igen nagy
hányadot képvisel a cukor. Ám az
előállítók ha akarnának, sem tudnának magyar cukrot felhasználni, mert
az utóbbi húsz évben szinte minden
cukorgyár bezárt. Egycég foglalkozík
előállítással Magyarországon.
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