EREDETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK UNIÓS OLTALMA ÉS A H AGYOMÁNYOS
KÜLÖNLEGES TERMÉKEK UNIÓS BEJEGY ZÉSE IRÁNTI KÉRELEM
ELBÍRÁLÁSA ÉS
A MAGYAR EREDETVÉDELMI TANÁCS ÜGYRENDJE

I.
A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐ UNIÓS OLTALMA ÉS A HAGYOMÁNYOS
KÜLÖNLEGES TERMÉK
UNIÓS BEJEGYZÉSE IRÁNTI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA
1. A kérelem formai és részletes vizsgálata
1. §
(1) A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzői uniós oltalma
iránti, valamint a hagyományos különleges termékek uniós bejegyzése iránti kérelmet
az Élelmiszer-feldolgozási Főosztályhoz kell benyújtani.
(2) A szeszes italok esetében, ha a földrajzi árujelző uniós oltalmát a nemzeti oltalom
megadását követően kérelmezik, a kérelmet
a) pálinka esetében az Eredetvédelmi Főosztályhoz
b) egyéb szeszes ital esetében az Élelmiszer-feldolgozási Főosztályhoz
kell benyújtani.
(3) A kérelmek formai és részletes tartalmi vizsgálata során a mellékletben felsorolt
jogszabályokat kell alkalmazni.
2. §
(1) Az Élelmiszer-feldolgozási Főosztály – az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti eset
kivételével – a földrajzi árujelző uniós oltalma iránti hiánytalan vagy hiánypótlásokkal
kiegészített kérelmet haladéktalanul megküldi az Eredetvédelmi Főosztálynak a
Magyar Eredetvédelmi Tanács (a továbbiakban: MET) összehívása érdekében.
(2) A kérelmek beérkezése esetén az Eredetvédelmi Főosztály MET Titkárságának
haladéktalanul össze kell hívnia a MET ülését.
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(3) Az Élelmiszer-feldolgozási Főosztály a MET ülését követően megküldi a kérelmet
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: SZTNH) és az SZTNH
nyilatkozatát követően részletesen megvizsgálja a kérelmet.
3. §
A kérelem részletes vizsgálata keretében a MET véleményezi a részre megküldött
kérelmet és javaslatot tesz a kérelem megalapozottsága vonatkozásában.
4. §
(1) Az Eredetvédelmi Főosztály az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével
a MET véleményét megküldi az Élelmiszer-feldolgozási Főosztálynak.
(2) Az Élelmiszer-feldolgozási Főosztály, illetve a pálinka esetében az Eredetvédelmi
Főosztály gondoskodik a kérelem közzétételéről.
(3) A kérelem közzétételét követően az Élelmiszer-feldolgozási Főosztály – a pálinka
földrajzi jelzésének oltalma esetében az Eredetvédelmi Főosztály bírálja el a
kérelemmel szemben benyújtott kifogást – iparjogvédelmi kérdésekben – az SZTNH
bevonásával.
A nemzeti határozat és a kérelem elbírálásának uniós szakasza
5. §
(1) Az Élelmiszer-feldolgozási Főosztály, illetőleg a 1. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti esetben az Eredetvédelmi Főosztály elkészíti a kérelemre vonatkozó
határozatot és a kérelemnek helyt adó határozatot megküldi az Európai Bizottságnak.
(2) A kérelem elbírálásának uniós szakaszában, valamint a harmadik országból
benyújtott kérelmek esetében az Eredetvédelmi Főosztály együttműködik az
Élelmiszer-feldolgozási Főosztállyal.
II.
A MET ÜGYRENDJE
A MET tevékenysége
6. §
(1) A Magyar Eredetvédelmi Tanácsról szóló 1374/2013. (VI. 27.) Korm.
határozatban (továbbiakban: Kormányhatározat) foglaltak alapján a MET a
mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek uniós oltalma iránti
eljárásokban, valamint a szeszes italok földrajzi jelzésének nemzeti és uniós oltalma
iránti eljárásokban, továbbá a hagyományos különleges termékek uniós bejegyzése
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iránti eljárásokban a Kormány véleményező, javaslattevő jogkörrel működő
konzultatív testülete.
(2) A MET rendeltetése a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a
szeszes italok földrajzi árujelzőinek uniós oltalmával, illetve a hagyományos
különleges termékek uniós bejegyzésével összefüggő szakmai háttér biztosítása, a
földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) döntéseinek szakmai
előkészítése és az oltalomra vonatkozó javaslattétel, a mezőgazdasági termékek és az
élelmiszerek, valamint szeszes italok földrajzi árujelzőivel és a hagyományos
különleges
termékek
oltalmával
kapcsolatos
jogszabályok
tervezetinek
véleményezése.
(3) A MET szakértőként közreműködik a hagyományos különleges termékeknek
minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének
rendjéről szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendeletben (a továbbiakban: HKT rendelet)
meghatározott feladatok ellátása során.
7. §
(1) A MET a kérelem részletes vizsgálata keretében:
a) a kérelmet és a termékleírást formai és tartalmi szempontból véleményezi és
javaslatot tesz a földrajzi árujelző oltalom iránt benyújtott kérelem elfogadhatósága
vonatkozásában;
b) a termékleírás módosítására irányuló eljárásban véleményezi a módosítás iránti
kérelmet,
c) a nemzeti oltalom iránt bejelentett szeszes italok termékleírásaival kapcsolatos
nyilatkozat meghozatalához szükséges, szakmai indokokkal alátámasztott javaslatot
elkészíti.
(2) A MET
a) közreműködik a hazai kérelmekkel kapcsolatban érkezett nemzeti kifogások
elbírálásában és a kapcsolódó egyeztetés lefolytatásában;
b) közreműködik a Magyarország által továbbított kérelemre más tagállamból vagy
harmadik országból érkezett kifogáshoz kapcsolódó egyeztetés lefolytatásában;
továbbá
c) egyéb, a mezőgazdasági termékekkel és az élelmiszerekkel, valamint a szeszes
italokkal összefüggő földrajzi árujelző-oltalmi tárgyú, illetve a hagyományos
különleges termékekkel kapcsolatos szakmai tanácsadási- és véleményezési
tevékenységet lát el, ezekről tájékoztatja az e termékek ellenőrzésére kijelölt
hatóságot.
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A MET szervezete
8. §
(1) A tizenöt tagú MET összetételét a Kormányhatározat 4. pontja szabályozza. A
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által jelölt 3 fő közül egy-egy fő képviseli
a mezőgazdasági termékek, az élelmiszerek és a szeszes italok ellenőrzésének
területét.
(2) A Kormányhatározat 4. pontja alapján a MET tagjait a miniszter kéri fel öt évre. A
megbízatási idő lejárta előtt megszűnő tagság esetén az új tag a következő kollektív
kinevezésig fennmaradó részidőre kerül kinevezésre.
(3) A MET tagjai kötelesek feladataikat legjobb tudásuk szerint, pártatlanul,
tárgyilagosan és lelkiismeretesen elvégezni. A MET tagság személyre szóló,
tiszteletbeli megbízás, ami nem teszi lehetővé a helyettesítést.
(4) A MET tagjai, valamint a független szakértők a feladataik ellátása során
tudomásukra jutott adatokat kötelesek az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően
megőrizni, illetve kezelni, különös tekintettel a polgári jog üzleti titokra vonatkozó
rendelkezéseire.
(5) A MET tagság megszűnik:
a) a felkérő levélben meghatározott szervnél betöltött tisztség, illetve munkaviszony
megszűnésével,
b) az öt évre szóló kinevezés lejártával,
c) felmentéssel,
d) lemondással
e) visszahívással.
(6) A miniszter a MET azon tagjait visszahívja, akik nem képviselik tovább a
Kormányhatározat 4. pontjának megjelölt szervezeteket, illetve intézményeket.
9. §
(1) A MET elnökét és titkárát a MET minisztériumi tagjai közül a miniszter nevezi ki.
Az elnök esetenkénti helyettesítését az elnök által kijelölt tag látja el. A titkár
esetenkénti helyettesítését a titkár által kijelölt titkársági munkatárs látja el.
(2) A MET Titkárság feladatait a Minisztérium eredetvédelemért felelős szervezeti
egysége látja el.
(3) A MET elnöke
a) összehívja a MET üléseit;
b) vezeti a MET üléseit, illetve akadályoztatása esetén kijelöli a helyettesítésére
jogosult tagot;
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c) aláírja – a Minisztériumban alkalmazott kiadmányozási rendnek megfelelően – a
MET tevékenységével kapcsolatos iratokat, köztük
1. az ülésekről készült emlékeztetőt,
2. a MET álláspontjának megfelelően kialakított javaslatot,
3. a MET nevében történő megkereséseket és tájékoztatásokat;
d) dönt a független szakértők bevonásáról a véleményezési munkába, illetve 10. § (2)
bekezdése szerinti eseti szakbizottság megalakításáról;
e) közreműködik a kifogások kapcsán szükségessé váló egyeztetések során;
f) képviseli a MET álláspontját a különféle szakmai fórumokon;
g) közreműködik az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásban,
h) tájékoztatást ad a földrajzi árujelzők oltalmával kapcsolatos aktuális kérdésekről.
(4) A MET titkára a Titkárság bevonásával ellátja a MET tevékenységi körébe tartozó
ügyekkel kapcsolatos feladatokat, így különösen
a) koordinálja a titkársági teendőket;
b) a közigazgatási szervek kitanítási kötelezettségének megfelelő mértékben segítséget
nyújt a földrajzi árujelzők oltalmának, illetve a hagyományos különleges tulajdonságú
termékre vonatkozó elismerés megszerzését kezdeményezőknek a kérelem és a
termékleírás elkészítéséhez;
c) a MET elé terjesztésre alkalmas, hiánytalan, illetve a hiánypótlásokkal korrigált
kérelmeket átadja az elnöknek, és kezdeményezi a MET összehívását;
d) gondoskodik a MET üléseinek technikai feltételeiről;
e) emlékezetőt készít az ülésekről;
f) gondoskodik a kérelemnek, illetve a termékleírásnak a Minisztérium hivatalos
lapjában való megjelentetéséről;
g) ellátja az elnöktől kapott eseti feladatokat;
h) akadályoztatása esetén kijelöli a Titkárság részéről a helyettesítését ellátó személyt.

A MET eljárásrendje
10. §
(1) A MET szakmai véleményeinek, illetve javaslatainak kialakítása során szükség
szerint független, az adott témával foglalkozó szakértők is bevonhatók. Erről a MET
bármely tagjának kezdeményezését követően az elnök dönt. A független szakértő
véleménye a MET-et eljárása során nem köti.
(2) A MET az elnök által kijelölt tag vezetésével működő, véleményező, javaslattevő
jogú eseti szakbizottságokat alakíthat, külső szakértők bevonásával. A szakbizottságok
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munkájának eredményét a döntéshozatal érdekében az elnök által meghatározott időn
belül, írásban a MET ülése elé kell terjeszteni.
(3) A MET a kérelmet és termékleírást a vonatkozó jogszabályok szempontrendszere
alapján megvizsgálja, és szakmai álláspontot alakít ki arról, hogy megalapozottak-e,
illetve megfelelnek-e az 1. melléklet szerinti jogszabályokban foglalt feltételeknek.
Amennyiben a kérelem, illetve a termékleírás nem kellően megalapozott, a MET a
kérelmet, illetve a termékleírást további pontosításra visszaadja a kérelmezőnek.
11. §
(1) A MET ülését szükség szerint össze kell hívni. A MET a jogszabályokban és az
ügyrendben meghatározott feladatainak ellátása során zárt ülésen jár el.
(2) A MET elnöke által felkért független szakértőket, valamint a kérelem benyújtóját
vagy annak meghatalmazottját a MET ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni.
(3) Az ülés napirendjét, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat (pl.
termékleírás, egységes dokumentum stb.) a meghívóval együtt az ülést megelőzően
legalább tíz munkanappal meg kell küldeni a MET tagjainak. A meghívóban
előzetesen jelezni kell, ha az ülés során szavazás várható.
12. §
(1) A MET döntéseit zárt ülésen, nyílt szavazással hozza meg. A szavazásnál csak a
MET tagjai lehetnek jelent.
(2) A MET ülésén hozott határozat alapján a MET tagjai elektronikus levélben is
szavazhatnak.
(3) A MET akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van az ülésen.
Amennyiben a MET tagja nem tud részt venni az ülésen, köteles a napirendi
pontokhoz kapcsolódó észrevételeit, illetve indoklással alátámasztott javaslatát az ülés
időpontját megelőzően a MET Titkárságára megküldeni. Az írásos véleményeket a
döntéshozatal során figyelembe kell venni és az emlékeztetőhöz kell csatolni.
(4) A földrajzi árujelző uniós oltalma, illetve a szeszes italok esetében a földrajzi jelzés
nemzeti oltalma iránti, valamint a hagyományos különleges termék uniós bejegyzése
iránti kérelem megalapozottságára vonatkozó javaslat elfogadásához a MET tagok
kétharmadának szavazata szükséges, egyéb döntések meghozatalához a tagok egyszerű
többsége is elegendő. Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnök szavazata
dönt.
(4) Amennyiben az ülésen a tagok ugyan egybehangzóan szavaznak, de a hiányzások
miatt ezzel még nem sikerül elérni a taglétszám alapján számított kétharmados
szótöbbséget, akkor a Titkárság felkéri a hiányzókat, hogy tíz munkanapon belül
elektronikus levélben közöljék, egyetértenek-e az ülésen kialakított és a részükre
megküldött javaslattal. Amennyiben a megadott határidőn belül beérkezik a szükséges

7

számú jóváhagyás, a javaslat elfogadottnak tekintendő. Ellenkező esetben a javaslat
ismételten megtárgyalásra kerül.
(5) A MET ülésről készülő emlékeztetőt a Titkárság a MET tagok és az ülésen részt
vevők részére megküldi. Az ülésen részt vevők az emlékeztetővel kapcsolatos
észrevételeiket az emlékeztető megküldésétől számított öt munkanapon belül
elektronikus levélben megküldhetik a MET Titkárságának. Erről szükség szerint,
illetve legkésőbb a MET következő ülésén a titkár tájékoztatja a Tanács tagjait. A
jelenlevők által aláírt jelenléti ívet az emlékeztetőhöz kell csatolni.

13 .§
(1) A MET az érdemben megvizsgált kérelem, illetve termékleírás tekintetében
javaslatot tesz a miniszternek a kérelemre vonatkozó döntés tartalmára (helyt adó vagy
elutasító határozat).
(2) A kérelmekre, illetve a termékleírásokra vonatkozó javaslatokat – az emlékeztető
részeként – írásba kell foglalni.
Vegyes és záró rendelkezések
14. §
Az ügyrendet a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. Ezzel egyidejűleg az
előző ügyrend hatályát veszti.
Megtárgyalta a Magyar Eredetvédelmi Tanács a 2015.november 16-i ülésén.
A Magyar Eredetvédelmi Tanácsról szóló 1374/2013. (VI. 27.) Korm. határozat 7.
pontja alapján a Magyar Eredetvédelmi Tanács ügyrendjét – tagjai véleményének
kikérését követően – a fentiekben foglaltak szerint határozom meg.
Budapest, 2016. január „ ”
dr. Fazekas Sándor
miniszter
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1. Melléklet
A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, valamint a szeszesitalok földrajzi
árujelzőinek oltalmára és a hagyományos különleges tulajdonság elismerésére
vonatkozó jogszabályok
1) a) A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012.
november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
b) Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és a
hagyományos különleges termékek uniós szimbólumainak létrehozása tekintetében,
valamint a származásra vonatkozó bizonyos szabályok, bizonyos eljárási szabályok és
bizonyos kiegészítő átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló,
2013. december 18-i 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
c) A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2014.
június 13-i 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
2) a) A szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről
és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az
alkalmazására kiadott végrehajtási rendelet
b) A szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és
földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló, valamint 110/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 716/2013/EU
bizottság végrehajtási rendelet
3) a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény Hetedik
részében a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó rendelkezések,
valamint a Nyolcadik rész XVII/A. Fejezete.
4) A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi
árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009.
(VII. 31.) Korm. rendelet
5) A hagyományos különleges termékeknek minősülő mezőgazdasági termékek és
élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II. 15.) FVM
rendelet

