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FŐBB PONTOK

• Eljárás a bevett földrajzi árujelzők esetében

• Statisztikák & jogszabályi háttér

• A földrajzi árujelzőkre vonatkozó jogszabályok szeszes italokat 
érintő főbb változásai
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ELJÁRÁS A BEVETT FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK ESTÉBEN

• Az Európai Bizottság megvizsgálta a szeszes italok bevett földrajzi 
árujelzőinek műszaki dokumentációit 

• A Bizottság 243 bevett földrajzi árujelző műszaki dokumentációjának 
vizsgálatát véglegesítette (a 330-ból)

• A Hivatalos Lap C sorozatában 2019. március 27-én megjelent a 
tájékoztató hirdetmény (ideértve a „konszolidált” III. mellékletet is)
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STATISZTIKÁK

• 239 bejegyzett földrajzi árujelző

• 231 bevett földrajzi árujelző

• 8 újonnan nyilvántartásba vett földrajzi árujelző

- Somerset Cider Brandy

- Pisco

- Újfehértói Meggypálinka

- Ron de Guatemala

- Grozdova rakya ot Targovishte

- Grozdova rakya ot Karnobat/Karnobatska grozdova rakya

- Tequila

- Absinthe de Pontarlier

• 28 bejegyzés iránti kérelem

• 7 módosítás iránti kérelem

8 bejegyzett földrajzi árujelző 
Magyarországról:

- Törkölypálinka

- Pálinka

- Szatmári szilvapálinka

- Kecskeméti barackpálinka

- Békési szilvapálinka

- Szabolcsi almapálinka

- Gönci barackpálinka

- Újfehértói meggypálinka
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A 110/2008/EK rendelet összehangolása a Lisszaboni Szerződéssel 

A földrajzi árujelzőkre vonatkozó eljárások egyszerűsítése a 
folyamat hatékonyságának növelése, valamint a többi ágazattal 
való összhang megteremtése érdekében

A földrajzi árujelzők védelmének növelése

A hitelesség növelése (a szabadkereskedelmi 

megállapodások tekintetében is) 
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ÚJ RENDELET - CÉLKITŰZÉSEK
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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
• Az (EU) 2019/787 rendelet [a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, 
megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb 
élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról...]  - ISMÉT a III. fejezet szabályozza a földrajzi árujelzőket

• A [szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről 
és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló] 110/2008/EK rendelet 2021. május 
25-én hatályát veszti

! III. fejezet hatályon kívül: 2019. június 8-ától !

• A 110/2008/EK rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 
716/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet továbbra is hatályos [a 
végrehajtási és felhatalmazáson alapuló rendeletek kidolgozása folyamatban] 
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FŐBB VÁLTOZÁSOK

1) Összehangolt és egyszerűsített eljárások

2) A földrajzi árujelzők fokozott védelme
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FŐBB VÁLTOZÁSOK

1) Összehangolt és egyszerűsített eljárások

 Új terminológia

 Tagállami szintű eljárás

 Átmeneti nemzeti oltalom

 A Bizottság vizsgálati határidejének módosítása

 Felszólalási eljárás

 Kétfajta módosítás



10

• Új terminológia: „termékleírás” és „egységes dokumentum” (a
műszaki dokumentáció és a fő előírások helyett), de hasonló tartalom

• Új eljárások:

• Csak csoportosulások által benyújtható kérelmek (egy tagállami
hatóság vagy egyetlen természetes/jogi személy is csoportosulásnak
tekinthető bizonyos feltételek mellett)

• A tagállam megvizsgálja a kérelmet és nemzeti felszólalási eljárást indít
(2 év múlva lép hatályba)

• Nemzeti oltalom kizárólag ideiglenes jelleggel

Tagállami szintű eljárás
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A vizsgálati határidő módosítása

A Bizottság vizsgálatának

6 hónapon belül 

le kell zárulnia

[Az (EU) 2019/787 rendelet 26. cikke]
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FELSZÓLALÁS benyújtása

az egységes dokumentumnak a HL C sorozatában történő közzététele 
időpontjától számított 

3 hónapon belül 

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT FELSZÓLALÁSI NYILATKOZATNAK
kell követnie

2 hónapon belül 

Felszólalási eljárás

[Az (EU) 2019/787 rendelet 27. cikke]
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altípus 

átmeneti módosítás

EURÓPAI BIZOTTSÁG           TAGÁLLAM 

[Az (EU) 2019/787 rendelet 31. cikke]

A módosítások új kategóriái
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A módosítások új kategóriái

- a bejegyzett földrajzi árujelző nevének megváltoztatása 

- az előírt név/kategória megváltoztatása

- a kapcsolat megszűnését kockáztatja

- a forgalmazás további korlátozását vonja maga után

[Az (EU) 2019/787 rendelet 31. cikke]
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FŐBB VÁLTOZÁSOK

2) A földrajzi árujelzők fokozott védelme

 A földrajzi árujelzők kiterjesztett oltalma

 Nagyobb hangsúly: elnevezések piaci forgalomban való
használatának felügyelete

-> az összetevőkre, illetve a szolgáltatásokra

-> a tranzitárukra

Forrás: www.amagyarpalinkhahaza.hu

[Az (EU) 2019/787 rendelet 21. és 39. cikke]
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FŐBB VÁLTOZÁSOK

2) A földrajzi árujelzők megerősített oltalma

 Elektronikus nyilvántartás => eAmbrosia public (2019. július 26.)

• a jogszabálynak nincs többé III. melléklete

• nyilvánosan hozzáférhető, rendszeresen frissített

• közvetlen hozzáférés az egységes dokumentumokhoz/ a műszaki
dokumentáció fő előírásaihoz – > 2021. június 8-ig teljesül
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 Elektronikus nyilvántartás => eAmbrosia public



„GI View” projekt

EUIPO Enforcement
Database

vámügyek

rendőrség

csalásellenes 
intézkedések

igazságszolgáltatás

üzletek felügyelete

vidékfejlesztési 
politika 

kiskereskedők

kereskedők

védjegykérelmezők

SANTE AAC 
Igazgatási
Segítségnyújtási és 
Együttműködési
Rendszer

(AA and FF)
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AGRI: 34 
megállapodás

Jogérvényesítés
Földrajzi 
árujelzők 
– termelői 
csoportok

AGRI 
nyilvántartások: 
eAmbrosia public

GI-
View

Tagállami hozzájárulás és 
ellenőrzés

kutatás
népszerűsítés
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A GI View portál előnyei

• “Földrajzi árujelző adatlap” (GI ID Card) megosztásának lehet
lehetősége Facebookon/Twitteren...

• Ingyenes marketingeszköz – > hirdetés/népszerűsítés

• Interaktív térkép – > a földrajzi árujelző területének vizuális 
megjelenítése
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Köszönöm a figyelmet!

További információk:
https://ec.europa.eu/agriculture/quality_en

eAmbrosia – a földrajzi árujelzők uniós 

nyilvántartása

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

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

