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Ismertetô a Magyarországi Gyümölcslé
Elôállítók Önkéntes Minôségellenôrzô
Szervezetének (HFQ) megalapításáról

Az Európai Unió Gyümölcs- és Zöldséglé Elôállítóinak Szövetsége
(AIJN) Európai Minôségellenôrzô Rendszere (EQCS) alapelveinek
figyelembevételével és vezetôinek ajánlására 1994. szeptember 15-én a
Földmûvelésügyi Minisztériumban megalakult a "Magyarországi
Gyümölcslé Elôállítók Önkéntes Minôségellenôrzô Szervezete (HFQ  —
Hungarian Fruit Juice Producers' Voluntary Quality Control
Organization). Hosszas elôkészítô munka eredményeképpen a HFQ-t az
Európai Minôségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága (EOQ
MNB) Élelmiszer Szakbizottságának keretén belül a következô
vállalatok hozták létre:

Döhler -Sz i las  Kf t .
EKO Kf t .
Nagykõrös i  Konzervgyár  R t .
NAT-FRUITS  Kf t .
OLYMPOS TOP Éle lmiszer ipar i  K f t .
S IO ECKES Kf t .
Szob i  Szörp  Gyümölcs fe ldo lgozó  R t .

A Szervezet fôbb céljai a következôk:

— a fogyasztók differenciált minôségi igényeinek biztonságos
kielégítése,

— a szabad és tisztességes piaci verseny elôsegítése,

— a tagok támogatása a minôségbiztosítással összefüggô feladatok
ellátásában,

— a feldolgozásra kerülô sûrítmények megfelelô minôségének és a
késztermékek minôségellenõrzésének elôsegítése, valamint

— segítségnyújtás a jogtalan támadások elhárításában.

Az alapító tagok elfogadták

— a HFQ Alapszabályát,

— a HFQ mûködésének alapelveit,

— a HFQ tagdíjfizetési szabályzatát.

Az alapító tagok képviselôi alkotják az elsô átmeneti idôszakban a
HFQ Vezetôségét, melynek ugyanazon a napon megtartott elsô ülésén
Dr. Molnár Pált (EOQ MNB) elnöknek, Hausz Frigyest (Nagykôrösi
Konzervgyár Rt.) elnökhelyettesnek és Komáromy Attiláné dr.-t (EOQ
MNB) titkárnak választottak.
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A továbbiakban a HFQ rendes tagja lehet minden olyan
Magyarországon bejegyzett és mûködô vállalat, szövetkezet, gazdasági
társulás stb., amely gyümölcslé elôállításával és/vagy töltésével, illetve
az ehhez szükséges félkésztermék elôállításával, valamint ezen termékek
nagykereskedelmi forgalmazásával vagy közvetítésével foglalkozik és az
EOQ MNB jogi tagja, valamint elfogadja a szervezet jóváhagyott
dokumentumaiban foglalt elôírásokat, határozatokat, szabályokat.

Az alapító tagok termékeik megfelelôségének biztosításán,
minôségének stabilizálásán és rendszeres javításán túlmenôen
önkéntesen felvállalják a szervezet által felkért független szakértôk által
végzett rendszeres üzemellenôrzést, a véletlenszerû mintavételt és a
nemzetközi elôírások szerinti szigorú termékvizsgálatokat. A szervezet
mûködésének elsô idôszakában az elôállított, illetve beszállított
félkésztermékek ellenôrzése kap meghatározó szerepet. A HFQ azonban
a kereskedelmi forgalomban található termékek megfigyelô (monitoring)
ellenôrzését is végzi és tagvállalatait minden esetben, illetve a tagsági
viszonnyal nem rendelkezô vállalatokat csak a nem megfelelô termékek
vizsgálati eredményeirôl tájékoztatja. A szervezet a vizsgálatokat
nemzetközileg elismert laboratórium által végezteti. Az Európai
Szervezet által elôírt követelményeknek jelenleg a Központi
Élelmiszeripari Kutató Intézet Gyümölcslévizsgáló Laboratóriuma felel
meg. A HFQ-rendszerben való részvétel reklámozása csak a HFQ
tagságot igazoló oklevél kézhezvétele után és az oklevél
érvényességének lejártáig lehetséges. Ebben az esetben levélpapíron,
hirdetéseken, reklámban a következô szöveg tüntethetô fel: "A
Magyarországi Gyümölcsléelôállítók Önkéntes Minôség Ellenôrzô
Szervezetének" tagja.

A fogyasztók számára adott tájékoztatásként a HFQ feltüntetése
mellett a "Rendszeresen Ellenôrzött Magyar Termék" emblémája is
szerepelni fog azokon a termékeken, melyeket a szervezet tagjai a
védjegy használatára bejelentenek. Mivel a HFQ tagnévsorát a
Vezetôség évente legalább egyszer megküldi az Európai
Minôségellenôrzô Rendszer Titkársága, valamint a külföldi
társszervezetek részére, hosszabb távon várható a tagvállalatok export
lehetôségeinek és a külpiacokon elérhetô eladási ár kedvezô alakulása
is.

A nemzeti önellenôrzô szervezet megalakulásával Magyarország
ezen a területen egy jelentôs lépést tett az európai társszervezetekhez
való közeledés terén és harmadik országként elsônek készül az AIJN
Európai Minôségellenôrzô Rendszerébe való csatlakozásra.

Molnár Pál
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