
A földrajzi árujelzők uniós oltalma, valamint a hagyományos különleges 

termékek uniós elismerése iránti eljárás 

I. Az eljárás nemzeti szakasza  

A kérelem benyújtása 
Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, szeszes italok és borászati termékek földrajzi 

árujelzői, valamint a hagyományos különleges termékek uniós bejegyzése iránt 

A kérelmező csoportosulás (ugyanazon termékkel foglalkozó, főként termelők vagy feldolgozók 

által alkotott társulás, annak jogi formájától függetlenül) a kérelmet az Agrárminisztérium Borászati 

és Kertészeti Főosztályára nyújtja be 

A kérelem alaki és érdemi vizsgálata 

A termékleírást a Magyar Eredetvédelmi Tanács (MET), 

a borászati termékek esetében a Bor Eredetvédelmi Tanács (BET) véleményezi, 
nyilatkozik a kérelem megalapozottságáról, javaslatot tehet a termékleírás pontosítására, hiánypótlásra, 

ebben az esetben a kérelmező elkészíti a termékleírás javított változatát 

Kifogásolási eljárás 
A termékleírás közzététele az Agrárminisztérium hivatalos lapjában a Földművelésügyi 

Értesítőben és a www.gi.kormany.hu, illetve a www.borászat.kormány.hu honlapokon 

Kifogás benyújtása 
A megjelentetéstől számított két hónapon belül a jogos érdekkel rendelkezők kifogást 

nyújthatnak be a termékleírásra 

Kifogás elbírálása 
Elfogadható kifogás esetén: kérelmező felhívása nyilatkozattételre, egyeztetés a kifogás benyújtójával 

Az agrárminiszter nemzeti jóváhagyó határozatot hoz. 

A jogerős nemzeti határozat és a termékleírás továbbítása az Európai Bizottságnak 

A jogerős nemzeti határozat alapján átmeneti nemzeti oltalom keletkezik 

II. Az eljárás uniós szakasza  

A Bizottság megvizsgálja,  
hogy a kérelem megalapozott-e és megfelel-e az adott rendszer feltételeinek 

Kifogásolási eljárás 
A termékleírás közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában 

Ebben a szakaszban csak más tagállam vagy harmadik országban székhellyel rendelkező jogi 

személy vagy lakóhellyel rendelkező természetes személy nyújthat be kifogást, ha a kifogás 

benyújtásához jogos érdeke fűződik. 

A Bizottság továbbítja a kifogást a kérelmező tagállam részére 

A kifogás egyeztetése a kérelmezővel 

A kérelmező tagállam továbbítja a kifogásról kialakított álláspontját a Bizottság részére 

A Bizottság dönt az uniós oltalom megadásáról, amelyet közzétesz 

az Európai Uniós Hivatalos Lapjának L sorozatában 

A benyújtott kérelmek és azok státusza nyomon követhető az eAmbrosia adatbázisban 

(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-
quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/)  
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