Tájékoztató a KMS Védjegy használatra pályázók részére

Tisztelt Pályázó!
A KMS védjegy létrehozásának a célja, hogy az ezen jelzéssel bíró termékek
iránt különleges érdeklődést és vásárlási késztetést keltsünk úgy a magyar
vásárlókban, mint a külföldi vevőkben egyaránt.
„Kiváló Minőségű Sertéshúsnak a Magyarországon felnevelt, GMO mentes
szemes gabona és az EU által engedélyezett takarmány összetevőket
tartalmazó vágott állat húsa minősíthető. A melléktermék aránya nem lehet
nagyobb 5 %-nál.”
A KMS friss sertéshús (félsertés és darabolt áru) meghatározott
márványozottsággal (karajmetszet) és sajátos, különleges íz és illatvilággal
kell, hogy rendelkezzen (sütéspróba). Ezen jellemzőknek a késztermékek
minőségében is meg kell jelenni, azt hordozniuk kell.

A KMS Védjegy minőségpolitikáját az alábbi táblán kívánjuk összefoglalni:
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A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekről szóló 1323/2012.
(VIII. 30.) Korm. határozat 1.2 d) pontja alapján a vidékfejlesztési miniszter
megbízást kapott, hogy tekintse át és fejlessze a „Minőségi Magyar
Sertéshús” védjegyet és terméktanúsítási rendszert.
A Vidékfejlesztési Minisztérium döntése alapján a fentebb említett védjegyet
„Kiváló Minőségű Sertéshús” (KMS) védjegyre módosította. A védjegy
hasznosítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) és a Vágóállat és
Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) megállapodást kötött. A
Megállapodásban szabályozott feladatai ellátása során a VHT e Védjegyet
használja, hasznosítja.

A Védjegy kizárólagos jogosultja a VM.
A VM a VHT-nak a Megállapodásban foglalt feladatainak teljesítése céljából a
jelen szerződés hatályára kiterjedő időtartamra kizárólagos felhasználási és
hasznosítási jogot engedélyez, melynek alkalmazása külön szerződés
keretében történik.
A hasznosítási jog keretében a VHT jogosult a Védjegy használatát más
harmadik személyek részére engedélyezni a KMS céljának elérése érdekében.
A Rendszer működtetésére, felügyeletére és ellenőrzésére a VHT a
szervezetén belül különálló szervezeti egységet hozott létre KMS Védjegy
Tanusítási Iroda ( KMS VTR ) néven, amelyik a szükséges személyi és tárgyi
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feltételek biztosításával, valamint a marketing tevékenység koordinálásával a
Védjegy hasznosítását biztosítja.
A VHT VTR konkrét feladatai a következők:
− a pályázatok fogadását, ellenőrzését,
− a védjegy használat megítéléshez szükséges ellenőrzések végrehajtását,
− a védjegy használat odaítéléséről
folyamatát,

szóló

döntés

meghozatalának

− szerződéskötést a védjegyhasználatról,
− a védjegy használat során végzett felülvizsgálatok és döntések folyamatát.

A VHT vállalta, hogy felkészül az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány (a
továbbiakban: Szabvány) szerinti akkreditációra 2013. november 1. napjáig.
A KMS védjegy elnyerése pályázat útján történik.
A pályázók a pályázat benyújtásával egyidejűleg önkéntesen vállalják a
tanúsítási rendszer szabályzataiban meghatározott feltételek teljesítését. Ezzel
kerülnek jogilag szerződéses kapcsolatba a VHT-val, mely alapján a tanúsítási
eljárás lefolytatásra kerül.

Tanúsítási eljárás
A KMS védjegy használati jogosultságának elnyerésére pályázhatnak:
− sertéstartó vállalkozások,
− sertés vágóhidak,
− daraboló és feldolgozó üzemek,
− kistermelők
− (kis)kereskedelmi egységek.
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Általános pályázati feltételek:
A KMS védjegy minden esetben termékre vonatkozik. A védjegy használatát
az állattartó, a vágóhíd, a feldolgozó üzem és kiskereskedelmi vállalat
kérvényezheti.
Kérvényezés előfeltételei:
−
−
−
−
−
−

EU regisztrációs szám
Magyar telephely
Nincs csőd, illetve felszámolási eljárás alatt
Szállítói tartozása nem éri el a forgalom …. %-át
Érdekképviselet tagja
Legalább 2 éve működik

Sertéstermelő, hízlaló:
− Legalább 3 hónapig az élőállat a tulajdonában volt
− Higiéniai feltételek, dokumentáció, nyomonkövetés
− Önállóan benyújtja a „mellékelt” űrlapon a jelentkezést. A Védjegy
Önálló Osztály 2 héten belül helyszinen ellenőrzi a feltételek meglétét.
Vágóhidak (csak vágás és darabolás)
− Az élőállat beszállító partnerek felsorolása, és hozzájárulása telephelyeik
ellenőrzéséhez.
− Amennyiben nem mindegyik ellenőrizhető, vagy import élőállatot is
feldolgoz, elkülönített tárolás és nyomonkövetés biztosítása
− Több évre szóló szállítási szerződés a beszállítók több mint 50 %-ánál
− Az a termelő akit a vágócég kérésére ellenőriztek és elfogadtak az
auditálás során nem lesz automatikusan a KMS védjegy használója.
Amennyiben igényli a védjegy használati jogot, úgy önállóan kell
kérvényeznie, amit helyszíni ellenőrzés nélkül kaphat meg.
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Vágóhidak és feldolgozók
− A vágóhidakra vonatkozó feltételek amennyiben csak húsra kérik a
védjegyet.
− Ha bármilyen készítményre, akkor garantálni kell a vágóhidakra
vonatkozó elvárásokat, s ezen felül:
− Az adott termék a KN0203 vagy KN1601 vagy a KN1602 főcsoportba
tartozó termékei hústartalma 50 %-ot meghaladó mértékben rendelkezik
sertéshús tartalommal.
− A kérvényezett húskészítmény gyártása során felhasznált sertéshús
alapanyag ellenőrzött vágóhídtól származik, s ez megfelelő
nyomonkövetéssel ellenőrizhető.
− Természetesen vásárolt húsok esetében, ha azt KMS-re bejelentett
termékhez használják fel a beszállító vágóhídat is el kell fogadtatni.
Kistermelők
Sertéstartással, feldolgozott sertéstermékek előállításával és értékesítésével,
foglalkozó kistermelők, vágópontok üzemeltetői pályázhatnak a Kiváló
Minőségű sertéshús Védjegynek az értékesített terméken történő használatára.
A Védjegy mellett a terméken a kötelező azonosító jelölések mellett a
„KISTERMELŐI” kifejezést is fel kell tüntetni. A kistermelőnek meg kell felelni a
852/2004/EK, 178/2002/EK, továbbá a 52/2010. (IV. 30.) FVM. 19/2004. (II. 26.)
FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet, a 4/2010. (VII. 5.) VM rendelet valamint a
75/2011. (VII. 29.) VM rendelet előírásainak.

Kiskereskedők
− KMS védjegyre elfogadott termékek forgalmazása esetén, ha biztosítják
az elkülönített tárolást, és azt, hogy a hús kínálatban sem keveredik
egyéb helyekről származó húsokkal.
− KMS védjeggyel ellátott húskészítmények előre szeletelve nem állíthatók
ki.
− A húsokra vonatkozó egyéb feltételek:
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− A sertéshúsok egy része előre csomagolt formában kerül forgalomba. Itt
a csomagoló anyagon a védjegy elhelyezhető.
− Féltestek kiszállításánál a kereskedelmi egységnek kell az elkülönített
kínálatot biztosítani, feltüntetve, hogy a termék jogosult a KMS
használatára.
A tanúsítási folyamatban résztvevő személyek:
− VHT munkatársai,
− a Bíráló Bizottság és a Fellebbviteli és Felügyelő Testület tagjai,
− a megbízott auditorok és szakértők.
Az ő felelősségeiket összefoglalóan a vonatkozó Működési Szabályzat
szabályozza.

Az ellenőrzések célja a termék/ek és az előállítás termékminőségi továbbá
élelmiszerbiztonsági, nyomon-követhetőségi, állatjóléti, takarmányozási,
higiéniai, termeléstechnológiai feltételeinek megismerése és megfelelőségének
megítélése.

Tanúsítási eljárás
A pályázók kitöltik és a VHT-hoz eljutatják a Pályázati Űrlapot (lásd jelen eljárás
1. melléklet), illetve a Pályázati Űrlapon megjelölt mellékleteket. A VHT
titkársága a pályázatokat VHT VTI Dokumentációs munkatársához továbbítja.
A VHT VTI nyilvántartásba veszi a beérkezett pályázatokat a Pályázat
nyilvántartó excel táblában és egyedi azonosítószámot (MA-ÉÉÉÉ/XXXXX, ahol
„M” a megye kódja, „A” pályázó jellegére utal (pl. termelő vagy vágóhíd),
„ÉÉÉÉ” az évszám és „XXXXX” egyetemleges futó sorszám) ad a beérkezett
pályázatnak, egyben ellenőrzi, hogy a Pályázati Űrlap kitöltése és a csatolt
mellékletek formailag megfelelőek-e.
A VHT VTI Irodavezető – a pályázat beérkezését követő 5 munkanapon belül –
írásban visszajelez a pályázónak:
− Szükség esetén hiánypótlásra, kiegészítésre szólítja fel a pályázót
− A regisztrációs díj befizetésére számlát küld – ameddig a VHT eltekint a
regisztrációs díjtól, addig egy visszaigazoló levelet küld.
A hiánypótlásokat szintén a VHT-hoz kell beküldeni a hiánypótlásra felszólítás
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kézhezvételét követő 10 munkanapon belül.
VHT VTI-, ellenőrzi azokat, majd hiánypótlások beérkezését követő 5
munkanapon belül visszajelez a pályázónak.
A regisztrációs díj kiegyenlítéséről a VHT VTI köteles meggyőződni és feljegyezni
azt a Pályázat nyilvántartó excel nyilvántartásban ( A Védjegy használatával
kapcsolatos díjak a védjegy rendszer bevezetési szakaszában nem kerülnek
felszámolásra).
Ezt követően indítható meg a tanúsítási folyamat. ( Amíg a regisztrációs díj
nem kerül felszámításra, addig a formailag megfelelő pályázatról való
visszajelzés után megindítható a tanúsítási folyamat).
A tanúsítási eljárás megkezdésekor a VHT VTI Irodavezető a pályázó
tevékenységének jellegétől (termelő, vágóhíd, feldolgozó, kereskedő) függően
meghatározza az elvégzendő ellenőrzéseket.
Az elvégzendő ellenőrzések a következő jellegűek lehetnek:
− a beküldött bizonylatok (pl. állatorvosi dokumentáció, gyártmánylap,
receptúra, csomagolás, tanúsítványok, stb.) értékelése,
− a pályázó tevékenységének jellegétől függően a tartási, gyártási vagy
kereskedelmi folyamatok, feltételek ellenőrzése helyszíni auditon,
− laboratóriumi vizsgálatok elvégeztetése.
A szükséges ellenőrzéseket a pályázati aktához csatolt ellenőrzési tervben jelöli
meg.
Az ellenőrzések meghatározáskor megvizsgálja, hogy a szükséges-e a pályázó
beszállítóinál is ellenőrzést/helyszíni ellenőrzést végezni, ezt is megjelöli az
ellenőrzési terven.
Amennyiben a
− pályázó más termékével már pályázott, rendelkezik KMS védjegy
használati joggal és a jelen pályázatban megjelölt termék azonos
technológiai soron készül a KMS védjeggyel rendelkezővel, illetve
− a pályázó ellenőrzendő alvállalkozói, beszállítói már voltak helyszínen
ellenőrizve, esetleg rendelkeznek KMS védjegy használati joggal,
akkor a VHT VTI Irodavezető eltekinthet a helyszíni audit lefolytatásától.
Az ellenőrzések végrehajtására az Elfogadott auditorok listájáról kijelöli a
megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező auditort és egyeztet vele az
auditról. A kijelölt auditor nevét rögzíti az ellenőrzési tervben. Auditor csak a
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termékpályától független személy lehet.
Az auditorok megbízása írásban történik. A VHT VTI Irodavezető egyeztet az
auditorral, majd a VHT VTI Dokumentációs munkatársa elkészíti az auditori
megbízólevelet (lásd 2. melléklet), és azt eljuttatja az auditorhoz (pl. emailban).
A kijelölt auditor személyéről VHT VTI Dokumentációs munkatársa
tájékoztatja a pályázót, aki indokolt esetben (pl. összeférhetetlenség) 3
munkanapon belül kifogással élhet (e-mail). Az írásos kifogás beérkezése után a
VHT VTI Irodavezető gondoskodik az új auditor kijelöléséről.
Az ellenőrzések a tanúsítási folyamat megindítását követő 15 napon belül
kell, hogy megtörténjenek. A helyszíni ellenőrzések a pályázóval egyeztetett
időpontban történnek.
Az időpont egyeztetése a pályázóval VHT VTI Dokumentációs munkatársának
feladata.
Beküldött bizonylatok (gyártmánylap, receptúra, csomagolás, tanúsítványok,
stb.) értékelése
Amennyiben a VHT VTI Irodavezető nem tartja szükségesnek a tartási,
gyártási vagy kereskedelmi folyamatok, feltételek helyszíni ellenőrzését,
akkor ezekről az auditor a pályázathoz beküldött bizonylatokban rögzítettek
alapján győződik meg.
A helyszíni ellenőrzés előtt az auditor köteles a pályázathoz beküldött
bizonylatokat áttekinteni az ellenőrzésre felkészülés részeként.
Az auditor részére a bizonylatokat (vagy azok másolatát) a VHT VTI
Dokumentációs munkatársa jutatja el. Az auditor az ellenőrzés eredményét a
Dokumentum ellenőrzési checklistán rögzíti.
Az ellenőrzés befejezését követő 5 napon belül az auditor köteles a kitöltött,
javaslatával és aláírásával ellátott Dokumentum ellenőrzési checklistá(ka)t a
VHT VTI Dokumentációs munkatársa részére eljutatni. A Dokumentum
ellenőrzési checklistát a VHT VTI Dokumentációs munkatársa csatolja a
pályázati dossziéhoz és továbbítja a VHT VTI Irodavezetőnek.
Amennyiben a Dokumentum ellenőrzési csekklistán az ellenőrzést végző
auditor nem-megfelelőséget jelölt meg akkor erről a helyszíni ellenőrzés
keretében az auditor tájékoztatja a pályázót.
A nem-megfelelőségek további kezelése külön eljárás szerint történik.
Amennyiben nem-megfelelőség került megállapításra, akkor a pályázó
dönthet, hogy visszalép a pályázattól vagy a nem-megfelelőségek javításával
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folytatja a pályázatát.
Amennyiben visszalép a pályázattól, akkor ezt írásban kell jeleznie. Ha 60 napon
belül nem jelez vissza, akkor ez visszalépésnek minősül. A visszalépést a VHT
VTI Dokumentációs munkatársa bejegyzi a Pályázat nyilvántartó excel
nyilvántartásban és ezzel lezárja a tanúsítási folyamatot.
A nem-megfelelőségek javítására a pályázó a Nem-megfelelőségi jelentésben
vagy a Dokumentum ellenőrzési csekklistához csatolt Intézkedési tervében (ha
helyszíni auditra nem került sor) vállalhat javító intézkedéseket.
Az intézkedések végrehajtásának pályázó által vállalt határideje nem lehet több
mint a nem-megfelelőség felmerülését követő 60 nap. Az intézkedések
végrehajtásáról és eredményességéről a pályázó által beküldött bizonylatok
alapján vagy újabb helyszíni ellenőrzés (utóaudit) keretében az ellenőrzést
végző auditor köteles meggyőződni. Ehhez a pályázó által beküldött
bizonylatokat a VHT VTI Dokumentációs munkatársa juttatja el az auditorhoz.
Újabb helyszíni ellenőrzésre (utóauditra) az auditor tehet javaslatot a Nemmegfelelőség jelentésben – annak felvételekor, de erről a VHT VTI Irodavezető
dönt. Ha VHT VTI Irodavezető döntése értelmében utóauditra kerül sor, annak
időpontját a VHT VTI Dokumentációs munkatársa egyezteti a pályázóval. Az
utóauditon a nem-megfelelőségek javítását kell ellenőrizni.
A pályázó által vállalt intézkedések ellenőrzését és eredményességét a Nemmegfelelőségi jelentésen vagy a Dokumentum vizsgálati checklistához mellékelt
Intézkedési tervben dokumentálja az auditor.
Ezeket javaslatával együtt az ellenőrzést követő 5 napon belül az auditor
köteles a VHT VTI Dokumentációs munkatársa részére eljutatni.
Audit csekklisták
Állattartó telepi audit
Takarmányozási telepi audit
Vágás, darabolás üzemi KMS audit
Feldolgozó üzemi KMS audit
Kiskereskedelmi forgalmazás, értékesítés KMS audit
Kistermelői KMS csekklista termék előállítás és értékesítés
Technológiai KMS audit
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Az ellenőrzések eredményeit a Bíráló Bizottság felülvizsgálja
Értékeli és teszi meg javaslatát a KMS védjegy használatára vonatkozóan. Ehhez
a VHT VTI Irodavezető összesíti és előre megküldi a Bíráló Bizottságnak
(elektronikus formában) a szükséges anyagokat (ellenőrzések eredményeit,
Nem-megfelelőségi jelentéseket, pályázó által beadott bizonylatokat)
A Bíráló Bizottság az ellenőrzési tapasztalatait pályázatonként az Ellenőrzési
jegyzőkönyvben (lásd 9. melléklet) rögzíti.
Az Ellenőrzési jegyzőkönyvben a Bíráló Bizottság javaslatot tesz a VHT Elnöke
részére a tanúsítvány kiadására vagy meg nem adására és a
védjegyhasználati jog engedélyezésére vonatkozóan.
Amennyiben a tanúsítási ellenőrzés eredménye szerint a termék vagy a
tevékenység a követelményeket nem elégíti ki, akkor azt az Ellenőrzési
jegyzőkönyvben indokolni kell.
Az Ellenőrzési jegyzőkönyvet (benne a Bíráló Bizottság által végzett ellenőrzés
eredményeit és javaslatát) a Bíráló Bizottság elnöke hagyja jóvá, majd átadja a
VHT VTI Irodavezető részére. Az Ellenőrzési jegyzőkönyvet VHT VTI Irodavezető
csatolja a pályázati dossziéhoz.
Abban az esetben, ha a Bíráló Bizottság olyan hiányosságot állapít meg,
melynek kijavítása esetén a folyamat megfelelhet a KMS védjegy elnyerése
követelményeinek, javasolhatja a tanúsítási megadásának feltételekhez
kötését vagy a tanúsítási eljárás felfüggesztését.
Ezen észrevételeket és javaslatot a VHT VTI Irodavezető eljuttatja a Pályázóhoz
az Ellenőrzési jegyzőkönyv elkészítését követő 5 napon belül. A Bíráló Bizottság
által feltárt hiányosságok kijavítására a pályázónak meghatározott időn belül
(maximum az Ellenőrzési Jegyzőkönyvben indokolt észrevételek megküldését
követő 60 nap) megfelelő intézkedéseket kell végrehajtani annak érdekében,
hogy az összes tanúsítási követelményt teljesítse. Ezen intézkedéseket az
Ellenőrzési Jegyzőkönyvhöz tartozó Intézkedési tervben kell vállalnia. Innentől
kezdve a tanúsítási folyamat a 6.3. fejezet szerint megy tovább.
Az intézkedések végrehajtása után tanúsítási ellenőrzés folytatásának
eredményét a Bíráló Bizottság szintén az Ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíti.
A KMS tanúsítvány és védjegyhasználati jog megadásáról a VHT Elnöke dönt.
A döntéshez a VHT VTI Irodavezető készít előterjesztést, megküldve részére a
szükséges anyagokat (pályázó által benyújtott bizonylatok, Ellenőrzési
jegyzőkönyv).
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A VHT Elnöke tanúsítási döntéshez figyelembe veszi:
− a pályázó által benyújtott dokumentumokat,
− a Bíráló Bizottság ellenőrzésének eredményeit és javaslatát,
− egyéb, a tanúsítási döntést befolyásoló információkat.
A VHT Elnöke a tanúsítási döntés eredménye szerint:
− a tanúsítványt kiadja és a védjegyhasználati jogot engedélyezi, vagy
− a pályázatot elutasítja.
A tanúsítással és a védjegy használati joggal kapcsolatos döntés eredményét
a VHT Elnöke az Ellenőrzési jegyzőkönyvben jelöli és aláírásával hitelesíti.
Az Ellenőrzési jegyzőkönyvet visszajuttatja a VHT VTI Irodavezető részére. A
tanúsítás megadásával és védjegyhasználat engedélyezésével kapcsolatos
bármilyen döntéshez a VM illetékes vezetőjének ellenjegyzése szükséges.
Ehhez az Ellenjegyzési kérelmet a VHT VTI Irodavezető készíti elő az Ellenőrzési
jegyzőkönyvek alapján, majd a VHT Titkársága juttatja el a VM illetékes
vezetőjének. Az ellenjegyzésről (vagy esetleges ellen nem jegyzésről) visszajövő
iratot a VHT Titkársága eljuttatja a VHT VTI Irodavezetőhöz. Az ellenjegyzést
(vagy esetleges ellen nem jegyzést) a VHT VTI Irodavezető dokumentálja az
Ellenőrzési jegyzőkönyvben.
A védjegyhasználati engedéllyel kapcsolatos döntésről – a döntés
indoklásával – a VHT VTI Irodavezető a pályázót írásban tájékoztatja az
ellenjegyzést követő 5 napon belül.
Fellebbezés a döntés ellen
A döntés ellen a pályázó a VHT-nál írásban fellebbezéssel élhet döntés
kézhezvételét követő 15 napon belül. A fellebbezésben részletesen ki kell
fejteni az elutasító döntéssel szemben álló érveket.
A VHT VTI Irodavezető feladata rögzíteni a fellebbezést a Reklamáció és
fellebbezési nyilvántartásban.
A fellebbezésben előadottak kivizsgálása a Fellebbviteli és Felügyelő Testület
feladata. A VHT VTI Irodavezető szervezi meg a Fellebbviteli és Felügyelő
Testület ülését úgy, hogy a fellebbezés beérkezését követő 30 napon belül a
Fellebbviteli és Felügyelő Testület javaslatot tehessen VHT Elnökének.
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A Fellebbviteli és Felügyelő Testület a fellebbezésben előadott indokok és a
dokumentációk vizsgálata alapján:
− javasolja a védjegyhasználati jog kiadását vagy
− elutasítja annak kiadását vagy
− újabb vizsgálatok egyidejű elvégzését, ismételt eljárás lefolytatását
tarthatja szükségesnek.
A Testület javaslata alapján a VHT Elnöke dönt.
A védjegyhasználat engedélyezésével kapcsolatos bármilyen döntéshez a VM
illetékes vezetőjének ellenjegyzése szükséges.
A védjegy használatára a VHT és a nyertes pályázó a döntésnek megfelelő
(általában 3 éves) időtartamra Licencia szerződést köt. A védjegy használata
csak aláírt Licencia szerződés esetén kezdődhet meg.
A védjegyet csak érvényes Licencia szerződés birtokában és az előírások
figyelembevételével lehet alkalmazni, felhasználni. Az érvényes Licencia
szerződés birtokában a pályázó jogosult a védjegy termékein vagy az
értékesítés helyén történő feltüntetésére.
A védjegyhasználat elnyeréséről a VHT tájékoztatást ad a médiának és a
szakterületi hatóságnak (pl. NÉBIH).
A védjegyhasználat általános szabályai
A védjegy használata során a pályázónak figyelembe kell venni és be kell
tartani a VHT és a pályázó által kötött Licencia szerződésben, az Arculati
Kézikönyvben, továbbá az Általános Szakmai Követelményrendszerben
előírtakat.
A védjegy azon a terméken (vagy értékesítési ponton) tüntethető fel, mely
megfelel a tanúsításra bemutatott dokumentációnak és mintának.
Ezen túlmenően az előállító jogosult az elnyert védjegyet használni a
kommunikációja során olyan mértékben, hogy az ne legyen megtévesztő. A
védjegy használat során törekedni kell arra, hogy egyértelműen megállapítható
legyen, hogy az előállító mely termékei vonatkozásában jogosult a védjegy
használatára és meddig érvényes ez a jogosultsága.
A védjegy használatát a VHT a Licencia szerződésben meghatározott időre –
általában 3 évre – engedélyezi. Ezen időtartam lejártával csak újabb pályázat
hosszabbítás benyújtásával lehetséges a védjegy további használata.
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A védjegy használati jogot elnyert
kötelességei a védjegyhasználat során

termék

előállítójának

A védjegy használati jogot elnyert termék előállítójának kötelessége, hogy
terméke minőségét és előállítási körülményeit folyamatosan legalább a
védjegyhasználati engedély elnyerése során megismert szinten tartsa. Ehhez az
Általános Szakmai Követelményrendszer előírásainak megfelelően kell a
terméket előállítani és kiemelten meg kell felelnie a következőknek.
A védjegyet elnyert termék azonosíthatósága és nyomonkövethetősége
A védjegyet elnyert élőállat, sertéshús és tovább feldolgozott sertéshús
termékek teljes előállítási folyamata alatt – az Általános Szakmai
Követelményrendszernek és a Licencia szerződésnek megfelelően – olyan
azonosítási, nyomonkövethetőségi és válságkezelési módszereket kell
alkalmazni, amelyek biztosítják
− az előállítás során a felhasznált alapanyagok, félkész termékek
visszavezethetőségét,
− a nyomonkövethetőséget a termék forgalomba hozatala során is, és
ezáltal a termék esetleges visszahívhatóságát.
Az azonosítást, nyomonkövetést és a válságkezelést – az Általános Szakmai
Követelményrendszernek és a Licencia szerződésnek megfelelően – a
pályázónak szabályozni és működtetni kell.
Nem megfelelő termék kezelése
Ennek a szabályozásnak és folyamatoknak ki kell térnie a nem megfelelő
termék azonosítására, értékelésére, elkülönítésére és a további kezelésre
vonatkozó intézkedésekre. A védjegyet elnyert vállalkozás kötelessége
bármilyen – a tanúsított terméket érintő – nem-megfelelőséget azonnal írásban
bejelenteni a VHT-nak.
Helyesbítő és megelőző intézkedések

A helyesbítő és megelőző tevékenységnek
− az alapja a működtetett nyomonkövetési rendszer, és
− ki kell térnie a vevői és hatósági észrevételek és reklamációk kezelésére
is.
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A védjegyet elnyert vállalkozás kötelessége bármilyen – a tanúsított terméket
érintő – hatósági vagy fogyasztói reklamációt, észrevételt azonnal írásban
bejelenteni a VHT-nak.
A védjegyet elnyert termék azonosíthatósága és nyomonkövethetősége
Olyan azonosítási, nyomonkövethetőségi és válságkezelési módszereket kell
alkalmazni, amelyek biztosítják
− az előállítás során a felhasznált alapanyagok, félkész termékek
visszavezethetőségét,
− a nyomonkövethetőséget a termék forgalomba hozatala során is, és
ezáltal a termék esetleges visszahívhatóságát.
Az azonosítást, nyomonkövetést és a válságkezelést – az Általános Szakmai
Követelményrendszernek és a Licencia szerződésnek megfelelően – a
pályázónak szabályozni és működtetni kell.
Nem megfelelő termék kezelése
Ennek a szabályozásnak és folyamatoknak ki kell térnie a nem megfelelő
termék azonosítására, értékelésére, elkülönítésére és a további kezelésre
vonatkozó intézkedésekre. A védjegyet elnyert vállalkozás kötelessége
bármilyen – a tanúsított terméket érintő – nem-megfelelőséget azonnal írásban
bejelenteni a VHT-nak.
Helyesbítő és megelőző intézkedések
A helyesbítő és megelőző tevékenységnek
− az alapja a működtetett nyomonkövetési rendszer, és
− ki kell térnie a vevői és hatósági észrevételek és reklamációk kezelésére
is.
A védjegyet elnyert vállalkozás kötelessége bármilyen – a tanúsított terméket
érintő – hatósági vagy fogyasztói reklamációt, észrevételt azonnal írásban
bejelenteni a VHT-nak.
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A védjegyhasználat ellenőrzése
Rendszeres utóellenőrzés
A VHT a megbízott auditorokkal rendszeres ellenőrzést végeztet a pályázónál.
Az ellenőrzést a Licencia szerződés aláírásától számítva évente legalább egyszer
végzik.
A rendszeres utóellenőrzés
− az előállítónál végzett szemléből,
− a vonatkozó hatósági és nemzetközi szabványok szerinti ellenőrzések
vizsgálatából, valamint
− a saját rendszeres és dokumentált ellenőrzési tevékenység vizsgálatából
áll.
Eseti utóellenőrzés
A védjegyet viselő termékek nem megfelelő minőségével kapcsolatos
fogyasztói panasz, ellenőrző hatósági bejelentés esetén a VHT VTI Irodavezető a
védjegyes termék és az előállítási folyamat és feltételek soron kívüli vizsgálatát
rendelheti el. Az ellenőrzés során a vizsgálati szempontok és a vizsgálat
lefolytatása megegyeznek a rendszeres utóellenőrzéssel, de célirányos
részletesebb vizsgálat történik. Különösen fontos a termékkel kapcsolatos
nyomonkövethetőségi feltételek és termelési körülmények ellenőrzése.
Az eseti utóellenőrzés eredményének értékelése a leírtak szerint történik.

Utóellenőrzés értékelése, döntés
Védjegyhasználati jog fenntartása, ha az utóellenőrzésen nem volt eltérés
Amennyiben az utóellenőrzések során hiányosságot nem állapítottak meg és az
auditor javasolja a védjegyhasználat fenntartását, a VHT VTI Dokumentációs
munkatársa az Utóellenőrzési nyilvántartásában rögzíti, hogy "a védjegy
használat a…. (dátum) tartott utóellenőrzés alapján az előírásoknak megfelelő,
intézkedés nem szükséges". Az utóellenőrzés eredményéről a VHT VTI
Irodavezető a Bíráló Bizottságot tájékoztatja.
Ellenőrzések eredményeinek átvizsgálása, ha az utóellenőrzésen eltérés volt
Amennyiben az utóellenőrzések során hiányosságot állapítottak meg ezt az
auditor Nem-megfelelőségi jelentés(ek)ben rögzítette. A VHT VTI Irodavezető
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továbbítja a Nem-megfelelőségi jelentés(eke)t a Bíráló bizottságnak és –
amennyiben nem volt helyszíni utóellenőrzés – a védjegyhasználónak is.
A Bíráló Bizottság az eredményeket értékeli és a mennyiben az
utóellenőrzések során a termék, a folyamat vagy a feltételek nem feleltek meg
az Általános Szakmai Követelményrendszerben és a Licencia szerződésben
rögzített követelményeknek a Bíráló Bizottság a következő javaslatokat teheti
a VHT vezetője felé:
− a termelő felszólítása a hiányosság kiküszöbölésére és (a nemmegfelelőségek felszámolásáig, de legfeljebb 6 hónapra) a
védjegyhasználati jog felfüggesztése vagy
− a védjegyhasználati jog visszavonása.
Döntés védjegyhasználati jogról, ha az utóellenőrzésen eltérés volt
A döntés a Bíráló Bizottság javaslata alapján a VHT Elnökének feladata. A
döntését az Utóellenőrzési jegyzőkönyvben dokumentálja és aláírásával
hitelesíti, majd az Utóellenőrzési jegyzőkönyvet visszajuttatja a VHT VTI
Irodavezetőnek. A védjegyhasználati engedéllyel kapcsolatos döntésről – a
döntés indoklásával – a VHT VTI Irodavezető a pályázót írásban tájékoztatja az a
döntést követő 5 napon belül.
Nem-megfelelőség kezelése, ha az utóellenőrzésen eltérés volt
A nem-megfelelőségek javítására a védjegyhasználó vállalhat javító
intézkedéseket. Az intézkedések végrehajtásáról és eredményességéről a
védjegyhasználó által beküldött bizonylatok alapján vagy újabb helyszíni
ellenőrzés (utóaudit) keretében az ellenőrzést végző auditor köteles
meggyőződni.
A védjegyhasználó által vállalt intézkedések ellenőrzését és eredményességét a
Nem-megfelelőségi jelentésen dokumentálja az auditor.
Ezek alapján a Bíráló Bizottság tehet javaslatot a védjegy használati jog
felfüggesztésének megszüntetésére, melyről a VHT Elnöke dönt.
Változások bejelentése, kezelése
A védjegyhasználó köteles írásban tájékoztatni a VHT-t
− a védjeggyel ellátott termék tartalmában vagy
− az előállítás folyamataiban, feltételeiben, illetve
− a védjegyhasználó jogállásban (cégnév, cégforma, telephely, stb.)
16

tervezett jelentős változásokról.
Védjegyhasználat megújítása
A Licencia szerződés lejáratát követően a védjegyhasználati jog
meghosszabbítására csak új pályázat benyújtásával van lehetőség. A megújító
pályázat során ismételten be kell nyújtani
− a Nevezési lapot,
− három hónapnál nem régebbi cégkivonatot, illetve a vállalkozói
igazolvány hitelesített másolatát,
− az aláírási címpéldány hiteles másolatát,
− az időközben történt és be nem jelentett változás esetén mellékelni kell a
módosításokat.
Védjegyhasználat nyilvántartása
A terméktanúsításokhoz kapcsolódó ügyfelek (védjegyhasználók) nyilvántartása
külön adatbázisban történik. Az adatbázis tartalmazza
− az ügyfél (védjegyhasználó) adatait,
− a védjegyet elnyert termék egyértelmű azonosítását,
− valamint minden lényeges adatot, ami az audithoz a tanúsításhoz és
felülvizsgálatokhoz kapcsolódik.

Pártatlanság és függetlenség kezelése, megőrzésének mechanizmusai
A VHT Elnöke, valamennyi munkatársa és a tanúsításban résztvevő megbízottai
elkötelezettek az iránt, hogy a KMS védjegy tanúsítási tevékenységben vállalt
feladataikat pártatlanul végezzék.
Ennek érdekében
− meghatározásra került a Függetlenségi és Titoktartási Politika, melyben
az ezzel kapcsolatos legfontosabb irányelvek lettek kinyilvánítva,
− a tanúsítási folyamatban résztvevőkkel szemben alapelvárás, hogy
függetlenségük és pártatlanságuk érdekében nem lehetnek a
termékpálya résztvevői.
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A KMS védjegy tanúsítási folyamatban résztvevők nyilatkoznak arról, hogy a
védjegy használatra pályázóval sem ők, sem munkáltatójuk nem állnak – és az
elmúlt 2 évben nem álltak – munka vagy megbízotti kapcsolatban, náluk
tanácsadói tevékenységet sem végeztek.

2013 december 1-től Pályázni lehet a Kiváló Minőségű Sertéshús( KMS)
Védjegy használati jog elnyerésére és használatára. A KMS Védjeggyel a
védjegy használati joggal rendelkező TERMÉK illetve az azt kísérő
dokumentáció jelölhető, ami lehet élőállat, friss hús ( félsertés és darabolt
áru), valamint sertéshúsból készült késztermékek.

Nyomon-követhetőség a termékpályán
A KMS védjeggyel rendelkező termékek megkülönböztető kereskedelme a hazai
kiskereskedelemben, nagykereskedelemben, valamint az export piacok felé
egyaránt célként jelenik meg, amely szakágazati és nemzeti szinten is előnyöket
hozhat.
A KMS védjegy használata, megjelenítése a feldolgozott sertéshús termékeknél
és a sertés húskészítményeknél abban az esetben lehetséges, amennyiben az
alapanyagként szolgáló élőállat eredete, tenyésztése és hízlalása a
nevelési/hizlalási fázisban megfelel az alábbi nyomon-követhetőségi
követelményeknek:
− a koca származását tekintve magyarnak minősíthető (telepen
született, vagy Magyarországon regisztrált tenyészetből
származik ),
− a malac magyar származású, nevelése és takarmányozása
Magyarországon történik
− a süldő nevelése és hizlalása Magyarországon történik a hízó
hizlalása Magyarországon történik
− a hízó testtömege eléri a felhasználási célnak megfelelő
minimális értéket (külön szabályozás sertéshús felhasználási
célonként: hús célú, túlsúlyos),
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− a hízó takarmányozása a fajta és a korcsoportos igények
figyelembe vételével történik (alaptakarmányok GMO mentes
gabonafélék 95%-ban),
− állategészségügyi szempontokat teljes mértékben kielégítik,
− az állatok vágásuk előtt meghatározott idővel ( élelmezésegészségügyi várakozási idő )antibiotikumot, vagy egyéb
gyógyszert nem kapnak,
− nevelése és hizlalása során az állatjóléti körülmények teljes
körűen biztosítottak,
− az élőállat szállítás (vágóüzembe történő beszállítás) során az
állatjóléti előírásokat teljes körűen kielégítik (külön
szabályozás),
− a nevelési fázis nyomon követési rendszerében a malacok
elválasztásától (a kocáktól azonos időben született egyedek
csoportos elkülönítése a battérián és a „battéria csoport”
azonosító számmal történő ellátása –biztosított; (a KMS
védjeggyel ellátott termékek visszavezethetősége eddig a
pontig biztosított)
− a süldők elhelyezése több kutricába történik, ezért a battéria
jelölésre visszavezethetően kell kialakítani a süldők csoport
jelölését is,
− a süldők hizlalóba történő elhelyezésekor ( kétfázisú hízlalás) a
csoportszámot és darab számot feltüntetik, amely
visszavezethető a battérián kapott jelzőszámra,
− a csoportokból bármilyen ok miatt kieső állatok csak
elkülönítve nevelhetők, KMS célú felhasználásuk nem
lehetséges
− a KMS alapanyag kísérő dokumentumának - a hatósági
előírásokon túl – tartalmazni kell:
i. a hizlaldai csoport számot,
ii. nyilatkozatot, hogy a kiadott állatokat az általános
kritériumoknak megfelelően nevelték, hizlalták,
A KMS védjegy minőségi követelményeit a sertéshús feldolgozási fázisban is
érvényesíteni kell:
- a sertéshús és a sertéshúsból előállított húskészítmények a fogyasztó
számára az azonos termékek közül megkülönböztethető legyen,
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- a hazai mezőgazdasági alapanyagokra épüljön (élősertés, takarmány)
- Magyarországon működő feldolgozó üzemekben, magyar munkaerő által
előállított legyen,
- a termékpálya minden szintjén kontrolállt és nyomon követhető,
- garantált az élelmiszer biztonság és az egyenletes kiváló minőség.

A védjegy bevezetésének és alkalmazásának jogi háttere adott. Az élelmiszer
előállítást meghatározó jogszabályok előírják, hogy az engedélyezett
üzemeknek a működtetés során milyen minőségi, élelmiszer biztonsági,
valamint nyomon követési dokumentációval kell rendelkezni:
Állattartó telep:
• Járványügyi készenléti terv
• Helyes Higiéniai Gyakorlat Útmutató vagy HACCP
• Jó Állattartási Gyakorlat Kézikönyv vagy ennek megfelelő Technológiai
leírás

Vágóhíd és feldolgozó üzem:
• Technológiai szabályzat (Technológiai leírás)
A korábbi 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 5. § 1.
bekezdés „f” pontja, valamint az 57/2010 (V. 27.) FVM rendelet 1. számú
mellékletének „i” pontja már az engedélyezés feltételéül határozza meg
a műszaki-technológiai leírást, amely tartalmazza az egyes műveletekhez
tartozó követelményeket, paramétereket is.

• HACCP rendszer
A 852/2004 (IV.29.) EK rendelet 5.§ 1. bekezdése „Az élelmiszeripari
vállalkozó a HACCP alapelvein alapuló folyamatos eljárást, vagy
eljárásokat vezetnek be, alkalmaznak és tartanak fenn.
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• Nyomon követési rendszer
A 178/2002 (I.28.) EU rendelet 18.§ 1. bekezdése „A termelés,
feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában biztosítani kell az
élelmiszerek, takarmányok, az élelmiszer termelésre szánt állatok,
valamint az élelmiszerbe bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb
anyagok útjának nyomon követhetőségét továbbá figyelembe kell venni
a 3/2010 (VII.05.) VM rendelet előírásait is.

• Termék visszahívási rendszer
A 178/2004 (I.28.) EU rendelet 19. § 1. bekezdése „Amennyiben az
élelmiszeripari vállalkozó úgy véli, vagy okkal feltételezi, hogy egy
élelmiszer, amelyet a vállalkozás behozott, előállított, feldolgozott,
gyártott vagy forgalmazott, nem felelt meg az élelmiszer biztonsági
követelményeknek és a kérdéses élelmiszer már kikerült az
élelmiszeripari vállalkozó közvetlen ellenőrzése alól, az élelmiszeripari
vállalkozó haladéktalanul kezdeményezi az élelmiszer kivonását a piacról
és erről tájékoztatja az illetékes hatóságot”

• Higiéniai Szabályzat
A higiéniai szabályzat tartalmazza:
- az általános higiéniai ismereteket,
- a személyi és üzemi higiéniára vonatkozó szabályozást,
- takarítási és fertőtlenítési utasítást,
- takarító és fertőtlenítő szerek nyilván tartását.

A felsorolt dokumentumok naprakészségét, valamint az azokban előírt
mérések, vizsgálatok és nyilvántartások meglétét a KMS rendszer felügyelete
során kiemelten kell ellenőrizni. A KMS védjegy működtetése során az alábbi
rendeletek előírásait is figyelembe kell venni:
- a 24/2005 (III. 23.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és
feldolgozásának biztonsági szabályairól,
- a 87/2012 (VIII. 27.) VM rendelet az élőállatok belföldi szállításának
állategészségügyi szabályairól.
- 1099/2009/EK rendelet az állatok leölésük során való védelméről
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A KMS védjegy használata a termékpályán, a védjegy megjelenítése a
feldolgozott sertéshús termékeknél és a sertés húskészítményeknél abban az
esetben lehetséges, amennyiben a KMS védjeggyel rendelkező élőállatok
feldolgozási körülményei és minőségi elvárásai megfelelnek az alábbi
követelményeknek:
Az élőállat elsődleges feldolgozása során (vágás)
a) Az élőállatok fogadása és pihentetése elkülönülten történik ( a
szállásnapló tartalmazza a szállások számát, a beszállítót, az
átvett élőállatok számát és sorszámát, az átvétel időpontját.)
b) A vágásnapló tartalmazza az élőállat szállás számát, a vágási
sorszámot (..tól ..ig) a beszállító megnevezését. A vágási
sorszám szerint a sertés beazonosítható és az átvételig
visszavezethető.
c) Az állatorvosi vizsgálat során kobzási napló készül, amely
tartalmazza a vágási sorszámot, a sorszám alapján a beszállítót,
a kobzás okát
d) Az állatorvosi vizsgálatot követően történik a minősítés, a
minősítési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vágási sorszámot,
a minősítés adatait (szalonna, karaj méret, hasított súly), a
minőségi kategóriát –SEUROP- dátumot.
e) A tovább feldolgozásra kerülő húsokról csontozóba adási
bizonylatot kell kiállítani, amely tartalmazza a következőket: a
fél húsok vágási sorszámát és súlyát, a külön jelzéssel ellátott
db számot és súlyát, dátumot.
f) A nyers húsként (tőkehús) értékesítésre kerülő fél húsok szállító
levelén fel kell tüntetni a vágási sorszámot és a vágás dátumát.
(Abban az esetben, ha a vágóhídon heti vágási sorszámot
alkalmaznak a dátum feltüntetése nem szükséges.)
g) A minőségi követelményeknek megfelelő felek szállítólevelén
fel kell tüntetni a KMS védjegyet, mivel az a kereskedelemben
bizonylatul szolgál.
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Az elsődlegesen feldolgozott sertés féltest másodlagos feldolgozása során
(darabolás-csontozás, készítménygyártás):
a) A bontó, csontozó hőmérséklete 12o C alatti és biztosítható,
hogy a megmunkálás során a hús hőmérséklete nem emelkedik
7o C fölé.
b) A sertéshús feldolgozása időben elkülönítetten történik, a
kitermelődő termékek jelölése és nyilvántartása biztosított.
c) Minőségi kritériumok:
• a minősítő által megjelölt S és E, valamint U kategóriába
sorolt félsertések darabolt húsrészei korlátozás nélkül
kerülhetnek csomagolásra,
• a tartási és elsődleges feldolgozási kritériumoknak
megfelelő, de nem az előző minőségi kategóriába sorolt
egyedekből származó húsok a megmunkálástól függően
csomagolásra (comb, lapocka, tarja), illetve készítmény
gyártásra kerülnek (pácolt füstölt termékek),
• a megmunkálás során kitermelődő apróhús és fehéráru
aprított termék gyártásához kerül felhasználásra.
d) A nyomon követhetőséget biztosító feltételek:
• a vágóhídról érkező hűtött fél húsokat ellenőrzik, hogy a
kísérő dokumentum tartalmazza-e a szükséges adatokat
(vágási sorszám, db szám, súly, dátum)
• az ellenőrzött húsok kerülnek bontásra, csontozásra.
• a bontást elkülönítetten végzik és a kitermelődött
alapanyagokról kimutatást készítenek a felhasználási
irányok szerint,
• A kitermelési napló tartalmazza a kitermelt alapanyag
mennyiségét, a felhasználási irányt (csomagolás, lédig
kiadás, sózás-pácolás, aprított készítmény gyártás), az
egyes termékek azonosító számait.
A csomagolt termékeket az embléma feltüntetése mellett gyártási számmal
látják el. A csomagolatlanul értékesített húsrészeket műanyag fóliával bélelt
ládába helyezik, a fóliát összehajtják és a címkével úgy zárják le, hogy a címke
megsérüljön, ha azt felbontják. A ládákat is el kell látni azonosító számmal. A
készítmény alapanyagát is jelölni kel, amely jelölés tartalmazza: a termék
megnevezését, mennyiségét, gyártási számot.
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A napi gyártáshoz gyártási utasítást kell készíteni, amelyben figyelembe veszik
a rendelkezésre álló alapanyag mennyiséget és a piaci igényeket. A gyártási
utasítás tartalmazza az egyes komponensek termékszámát is. A gyártási
utasítás alapja a 82/2012. (VIII.2.) VM rendeletnek megfelelő gyártmánylap,
amely tartalmazza az egyes termékekhez felhasznált alapanyag mennyiségét és
minőségét.
A sózásra, pácolásra kerülő húsokról pácolási naplót kell vezetni. A pácolási
napló tartalmazza: a pácolóba helyezett húsok gyártási számát, a pácolásra
kerülő alapanyag mennyiségét, a pácolóba helyezés dátumát.
A pácolt füstölt KMS termékek pácolása során térfogat növelő adalékot nem
használnak. A betöltött és botra szedett, valamint felfűzött és felakasztott
termékeket gyártási számmal látják el úgy, hogy az a technológia további
szakaszában megőrizhető legyen. Ez a gyártási szám kíséri el a terméket a
fogyasztóig. A gyártási tételszám alapján a termék a gyártási utasítás, valamint
a pácolási napló segítségével visszavezethető a csontozóba szállított fél húsok
csoportjáig.
A késztermék kiadásakor a szállítólevélen fel kell tüntetni a gyártási
tételszámot, valamint a KMS jelölést függetlenül attól, hogy a termék címkéje
tartalmaz-e KMS védjegyet.
A KMS védjeggyel rendelkező feldolgozott termékek értékesítési feltételei
A védjeggyel rendelkező termékek értékesítési feltételeinek rögzítésére minden
kereskedelmi egységnek – nagyságtól és technikai felszereltségtől függetlenül –
dokumentált értékesítési rendszert kell kialakítani, amely tartalmazza:
- a beérkező KMS termékek ellenőrzésének és a kísérő
dokumentumok vizsgálatának módját,
- a KMS termékek elkülönített tárolását, kezelését,
- a beérkezett termékek gyártási tételszámának nyilvántartását,
- a termékek pultba történő elhelyezésének módját,
- a fogyasztók tájékoztatásának módját.
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A kereskedelemben a KMS terméket megkülönböztető nyilvántartást kell
vezetni beszállítókról.

Kiskereskedelmi egységben, ahol KMS és KMS védjeggyel nem rendelkező
sertéshúsok értékesítése is történik:
− friss előhűtött, lédig (pultban) értékesített sertéshúsok esetben:
• a KMS sertéshúsok kizárólag előre – kiskereskedelmi
egységben végzett tevékenység eredményeként kiszerelt formában, egyedi csomagolásban – amely
csomagolás
a
termék
felületén
és
a
csomagolóanyagon is megjeleníti a KMS védjegyet -,
a pultban önálló soron, a védjeggyel nem jelölt
termékek mellett, vagy önálló, jól elkülönített és
védjeggyel jelölt pultban csomagolás nélkül kerülnek
elhelyezésre (külön szabályozások)
• az árucímke tartalmazza a KMS védjegyet és a
termék nyomon követésére szolgáló adatokat (ezzel
a teljes KMS lánc nyomon követése bizonyítható és a
vevő részére – kérés/reklamáció esetén dokumentálható),
− előre csomagolt friss, előhűtött sertéshús termékek esetében a
KMS sertéshúsok önálló soron/oszlopban egy pultban a KMS
védjeggyel nem rendelkező termékekkel, vagy jól elkülönített és
védjeggyel jelölt pultban kerülnek elhelyezésre
− húskészítmények esetében a KMS húskészítmények önálló
soron/oszlopban a KMS védjeggyel nem rendelkező
készítményekkel együtt, vagy jól elkülönített és védjeggyel jelölt
pultban kerülnek elhelyezésre,
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Kiskereskedelmi egységben, ahol kizárólag KMS termékek értékesítése
történik:
− friss előhűtött, lédig (pultban) értékesített sertéshúsok esetben:
védjeggyel jelölt pultban kerülnek elhelyezésre a termékek és
az árucímke tartalmazza a KMS védjegyet és a termék nyomon
követésére szolgáló adatokat (ezzel a teljes KMS lánc nyomon
követése bizonyítható és a vevő részére – kérés/reklamáció
esetén - dokumentálható),
− előre csomagolt friss, előhűtött sertéshús termékek esetében
védjeggyel jelölt pultban kerülnek elhelyezésre a termékek,
− húskészítmények esetében védjeggyel jelölt pultban kerülnek
elhelyezésre
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