HajráHazai; Eat local, Think global, Foodlawment Díj a FenntarthatóságértFenntartható Élelmiszerlánc Termék Díj-Védjegy, annak tanúsítási rendszere és a
Díj-Védjegy használata
Bevezetés:
A tudatos fogyasztás, a minőségi termékek iránti elkötelezettség, csak úgy mint a
fenntarthatósági szemlélet ma már a legtöbb vásárló számára fontos érték. Egyre többen
vannak, akik nem elégednek meg az ilyen-olyan, kétes eredetű ígéretekkel!
Ők azok, akik elvárják, hogy a magas minőségi követelmények, az élelmiszerek
biztonsága és környezet tudatos gondolkodás a kezdetektől az üzletekig kísérjék
kedvenc élelmiszereik, hús és húskészítményeik útját. Ők azok, akik számára mindennél
fontosabb, hogy szeretteik asztalára csak a legjobb minőségű, valóban ellenőrzött, a
lehető legkisebb kedvezőtlen környezeti hatással bíró termékek kerülhessenek.
Az előzőek alapján, az Európai Élelmiszerlánc Parlament – Foodlawment - 2010-ben
alapította a Hajráhazai,Eat local, Think global, Fenntartható Élelmiszerlánc Termék Díjvédjegyet, melynek létrehozása,a fentiek mellett számos konkrét célt szolgál:
- Kiemeli, és a többi terméktől hangsúlyosan megkülönbözteti azokat a termékeket,
amelyek a magas minőségi követelményeknek mellett, az élelmiszerbiztonsági
előírásoknak, és a környezet, valamint a fenntartható élelmiszerlánc elvárásainak is
eleget tesznek.
- Tájékoztatja, és egyúttal védi a fogyasztót: a HajráHazai, Eat local,Think global Díj a
Fenntartható Élelmiszerlánc Termék Díj, mint kiemelt minőséget, élelmiszerbiztonságot,
környezeti és élelmiszerlánc tudatosságot tanúsító, megkülönböztető minősítő jel,
tájékoztatást ad a vevőnek a vásárlási döntésnél arról, hogy a termék ellenőrzötten
kiváló minőségű, megbízható és a környezet, valamint a fenntartható élelmiszerlánc
elvárásainak is eleget tesznek, s ezért a tanúsításban részesült termék gyártója,
felelősséget is vállal.
- Ösztönzőleg hat a minőség, a biztonság és a fenntartható élelmiszerlánc
környezet tudatos fejlesztésére. A védjegy használata nyújtotta piaci előnyök
ösztönzik a gyártókat a tudatos minőség-, biztonság-, fenntartható élelmiszerláncpolitikára, a rendszer folyamatos kontrollálására és fejlesztésére.
- Hozzájárul az általános fenntartható élelmiszerlánc szempontú fogyasztási
kultúra fejlesztéséhez. Egy megkülönböztető termékminősítő jellel tudatosan
növelhető a vevők igényszintje a termékekek megválasztása, és az élelmiszerlánc
fenntarthatóságának érdekében, s ez erősíti a vállalatok követendő fenntartható
élelmiszerlánc alapú piaci orientációját és így az ilyen vevőcentrikus vállalati magatartás
irányába hat.

Milyen típusú termékek viselik a HajráHazai; Eat local, think global, Fenntartható
Élelmiszerlánc Termék Védjegyet?
Jelenleg – az első Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó keretében megrendezett
hús és húskészítmény versenyeknek köszönhetően, 18 kategóriában, 17 gyártó 20
terméke viseli a HajráHazai; Eat local, think global, Fenntartható Élelmiszerlánc Termék
tanúsító védjegyet.
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HajráHazai; Eat local,think global Védjegy – figyelmesség a minőség, a biztonság és
a fenntarthatóság érdekében!
A HajráHazai, Eat local,think global védjegy a fogyasztók számára érték, hiszen a
tanúsító szerv évente, független laboratóriumokkal végzett vizsgálatokkal, valamint
saját vizsgálataival garantáltatja az állandó biztonságos, magas minőséget, és a
fenntartható élelmiszerlánc-tudatos tevékenységet az előállítás teljes folyamatában.
HajráHazai; Eat local,think global DÍJ a fenntarthatóságért, azaz Fenntartható
élelmiszerlánc Termék Díj:
 Különleges íz, különleges garancia, különleges fenntarthatóság!
 Minden ízében garantáltan különleges és fenntartható!
 A fenntartható élelmiszerlánc termék – rólunk szól!
A fenntartható élelmiszerlánc termék embléma jelöli azokat a kiváló minőségű,
ellenőrzött, biztonságos környezetbarát élelmiszereket, amelyek kimagaslanak a piacon
kapható többi hasonló nevű termék közül.
Hogy miért bízhatunk a minőségben és az egészséges összetevőkben, ha fenntartható
élelmiszerlánc termék emblémát látunk?
Mert a tanúsított termékek elit csoportját független laboratóriumok és szakemberek
bírálják el minden évben, emellett nagyszámú fogyasztó a helyi és budapesti döntőkön is
megbizonyosodhat ezen termékek különleges élvezeti értékéről, s szavazataival
hozzájárulhat a végső döntés meghozatalához!

A HajráHazai; Eat local,Think global, Fenntartható Élelmiszerlánc Termék Díj tanúsítási
rendszer
A HajráHazai, Eat local,Think global; Fenntartható élelmiszerlánc Termék Díj
terméktanúsítási rendszerben kiválónak, elsősorban az a 2008. évi XLVI. törvénynek,
valamint az európai élelmiszerjognak (178/2002/EK) megfelelő élelmiszer minősíthető,
melynek minősége minden jellemzőjében megfelel a vonatkozó Európai Uniós és
magyarországi jogszabályoknak, a Magyar Élelmiszerkönyv előírásoknak illetve
irányelveknek, valamint más meghatározott követelményeknek, továbbá rendelkezik
legalább egy olyan pontosan azonosítható és értelmezhető tulajdonsággal, amely az
azonos vagy hasonló termékek kínálatában a megszokottnál lényegesen kedvezőbb.
Hasonló fontosságú értékelési szempont, az élelmiszerlánc változatos természeti
környezetének és erőforrásainak védelme, a klímaváltozási hatások mérséklése és a

szennyező kibocsátások csökkentése, az ökoinnováció előmozdítása és a tiszta
technológiák terjesztése négyoldalú partnerség megvalósításán keresztül. Kiemelt
szempont ezért, hogy a Fenntartható Élelmiszerlánc Termék Díj tanúsítási rendszerben
olyan élelmiszervállalkozás – olyan termék – részesülhet, amely megfelelő
fenntarthatósági intézkedéseket foganatosít. Így – többek között - az alábbiakat:
 Fenntarthatósági tervvel és programot vezet be, illetve ilyen, hatékony
programmal rendelkezik
 Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik, vagy annak bevezetését
megkezdte
 A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson rendszeresen részt vesznek
munkavállalói
 Partnerséget épít ki civil szervezetekkel fenntarthatósági projektjei tervezéseés
végrehajtása során
 Barnamezős beruházások előnyben részesítése, hasznosítása gazdasági céllal
 Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok
érvényesítése
 Másodlagos alapanyag felhasználás arányának növelése, a teljes alapanyag
felhasználáson belül
 Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és
nyomdai munkálatok során
 A létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon
terheléscsillapító intézkedések bevezetése
 Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése, szelektív gyűjtése
 Megújuló energiaforrások hasznosítása – arra irányuló kezdeményezések
 CO2 kibocsátás-csökkentési program
 Nyersanyaghasználat és csomagolóanyagok csökkentése
 Európai Uniós környezeti kezdeményezésekhez kapcsolódás
 Energia-hatékony épületek
 Biológiai sokféleség védelme
 Fenntarthatósági és környezeti teljesítmény nyomonkövetése.
A fenntartható élelmiszerlánc termék tanúsítási rendszer működésének alapjai
megfelelnek az MSZ EN 45011 szabványban lefektetett követelmények filozófiájának.
A HajráHazai;Eat local, Think global, Fenntartható Élelmiszerlánc Termék Díj
tanúsítvány elnyerése és a díj használati jog valamennyi, az elsődleges
élelmiszertermelésből vagy feldolgozásból származó, közfogyasztásra szánt élelmiszerre
kezdeményezhető, amelyek kereskedelmi forgalomban vannak.
A tanúsítvány és a díj használati jog elnyerésének feltétele, hogy a pályázott termék
minősége, biztonsága és fenntarthatósági ismérvei az elvárható ésszerű
megalapozottsággal megfeleljenek a Foodlawment által meghatározott ágazati általános
és részletes követelményrendszernek: a felhasznált alapanyagok, összetevők és a

gyártási folyamat, illetve maga a végtermék ne egyszerűen elérje a hatályos élelmiszerszabályozás kritériumait, hanem egy vagy több jellemzőben meg is haladja azokat.
A védjegy használata
A védjegyre vonatkozó jog kizárólagos. A védjegy mindig pontosan megjelöli, hogy ki a
jogosultja, mely árukra vonatkozik, és hogy a jogosultat mikortól illeti meg az.
A védjegyet használni az árun, csomagoláson, üzleti levelezésben, reklámozás során, az
exportban és importban is lehet. A védjegyhasználat fogalmi körébe tartozik a
védjeggyel ellátott áru forgalomba hozatala, eladásra való felkínálása, valamint
forgalomba hozatal céljából történő raktáron tartása.
A védjegyjogosultnak kötelessége a védjegy használata az oltalom fenntartása céljából,
vagy hivatalos lemondási nyilatkozattal áll el a védjegy használatától, mivel a nem
használt védjegy a később bejelentett, azonos árujegyzékű, azonos, vagy hasonló
megjelölés esetén, egyáltalán nem vehető figyelembe.

Védjegy korlátozások
A díjhasználati/védjegyhasználati jogot – azaz, az év fenntartható élelmiszerlánc
terméke - 1 éves időtartamra lehet elnyerni. Amennyiben a díj használója vállalja, a fenti
szempontoknak megfelelő folyamatos többszöri önellenőrzést, és a Foodlawment
valamint független laboratóriumok általi ellenőrzést, úgy – az adott év például 2010.
fenntartható élelmiszerlánc terméke – 3 évig használhatja azt. A 3 év lejárta után a
díjhasználati jog (a kritériumoknak való megfelelés esetén) újra elnyerhető, illetve
meghosszabbítható.

