
A Kormány a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló

1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pont-

jában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) E rendelet elõírásait a mezõgazdasági termékek és az élelmisze-

rek, valamint a szeszes italok (a továbbiakban együtt: termékek) föld-

rajzi árujelzõinek oltalmára és a földrajzi árujelzõvel ellátott termékek-

nek, valamint a földrajzi árujelzõk használatának ellenõrzésére kell al-

kalmazni.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki – a borecet kivételével – a szõ-

lészeti és borászati termékekre.

(3) E rendelet végrehajtása során a védjegyek és a földrajzi árujel-

zõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényben (a továbbiakban: Vt.), a

mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és

eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i

510/2006/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 510/2006/EK rende-

let), a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és

eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet

végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,

2006. december 14-i 1898/2006/EK bizottsági rendeletben (a további-

akban: 1898/2006/EK rendelet), valamint a szeszes italok meghatározá-

sáról, megnevezésérõl, kiszerelésérõl, címkézésérõl és földrajzi árujel-

zõinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon

kívül helyezésérõl szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parla-

menti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 110/2008/EK rendelet)

foglalt fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell.

II. Fejezet

A MAGYAR EREDETVÉDELMI TANÁCS

2. §

(1) A Magyar Eredetvédelmi Tanács (a továbbiakban: MET) a

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: minisz-

ter) véleményezõ, javaslattevõ jogkörrel mûködõ konzultatív testülete a

mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok

földrajzi árujelzõinek oltalma iránti eljárásokban.

(2) A MET tizenöt tagból áll, akik közül – a miniszter elõzetes fel-

kérése alapján – az agrárágazat és az élelmiszeripar területéhez kapcso-

lódó oktató, illetve kutató intézmények 3 fõt, a mezõgazdasági és élel-

miszeripari termékek elõállítóinak szakmai érdekképviseleti szerveze-

tei 3 fõt, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek

1 fõt javasolhatnak. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-

um (a továbbiakban: Minisztérium) 3 fõt, a Magyar Szabadalmi Hivatal

(a továbbiakban: MSZH) 1 fõt, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hiva-

tal (a továbbiakban: MgSzH) 3 fõt, valamint a Nemzeti Fogyasztóvé-

delmi Hatóság 1 fõt jelöl. A MET tagjait a miniszter nevezi ki.

(3) A MET ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá; mûködésének fel-

tételeirõl, valamint a titkársági feladatok ellátásáról a Minisztérium

gondoskodik. A MET elnökét és titkárát a Minisztérium képviselõi kö-

zül a miniszter nevezi ki.

III. Fejezet

A MEZÕGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉS AZ ÉLELMISZEREK
FÖLDRAJZI ÁRUJELZÕINEK KÖZÖSSÉGI OLTALMÁRA

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A közösségi oltalom iránti eljárás nemzeti szakasza

3. §

Az 510/2006/EK rendelet 5. cikke szerinti kérelmet a miniszterhez

kell benyújtani. A kérelem mellékletei elektronikus adathordozón is be-

nyújthatók. A kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmezõ csoportosulás nevét és címét, tevékenységének be-

mutatását [az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (1)–(2) bekezdésében

foglaltak, valamint az 1898/2006/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésé-

nek második albekezdésében meghatározottak figyelembevételével],

beleértve a csoportosulás tagjainak pontos elérhetõségi adatait;

b) az 510/2006/EK rendelet 4. cikke szerint elkészített termékle-

írást, kiegészítve azt a termék lényeges tulajdonságainak és elõállítási

módjának ellenõrzésére vonatkozó alapkövetelményeket és eljárásokat

leíró fejezettel;

c) a termékleírás kötelezõ mellékleteként a meghatározott földrajzi

területet bemutató – egy vagy több – A4-es formátumú térképet és a

földrajzi területtel való kapcsolatot alátámasztó irodalmi adatokat, tör-

ténelmi dokumentumokat; valamint

d) az 510/2006/EK rendelet 5. cikk (3) bekezdés c) pontja, illetve

az 1898/2006/EK rendelet 11. cikke szerint elkészített egységes doku-

mentumot.

4. §

(1) A miniszter a hiánytalan, vagy a hiánypótlásokkal kiegészített

kérelmet a MET elé terjeszti.

(2) Az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdése szerinti

részletes vizsgálat során a MET formai és tartalmi szempontból vélemé-

nyezi a kérelmet. A részletes vizsgálat keretében – a MET véleményére

figyelemmel – a kérelmezõ a termékleírást módosíthatja, illetve kiegé-

szítheti. A MET a kérelem megalapozottságának megítélésére nézve ja-

vaslatot tesz a miniszter részére.

5. §

(1) A miniszter – a Vt. 116/A. §-a (8) bekezdésének megfelelõen a

Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi a kérelmet, ha

a részletes vizsgálat során megállapítást nyer, hogy azt az arra jogosult

nyújtotta be, és a termékleírás, valamint az egységes dokumentum meg-

felel az 510/2006/EK rendeletben és az 1898/2006/EK rendeletben elõ-

írt feltételeknek.

(2) Az arra jogosult személyek a kérelemmel szemben a Vt.

116/A. §-ának (8) bekezdése szerint kifogást nyújthatnak be a minisz-
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a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok

földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl



terhez. Ha az elõírt határidõn belül kifogás nem érkezik, a miniszter a

Vt. 116/A. §-ának (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen jár el.

(3) A miniszter az elõírt határidõn belül érkezett kifogás elfogadha-

tóságáról az 510/2006/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének a)–d)
pontjaiban foglalt feltételek vizsgálata alapján dönt.

(4) A kifogásnak a Vt. 116/A. §-ának (8) bekezdése szerinti elbírá-

lása elõtt a miniszter az elfogadható kifogással kapcsolatban nyilatko-

zattételre hívja fel a kérelmezõt.

A termékleírás módosítása

6. §

(1) A termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelmet az

510/2006/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében foglaltak alapján,

az 1898/2006/EK rendelet 16. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint kell

benyújtani.

(2) A termékleírás módosításának jóváhagyása iránt benyújtott ké-

relmek tekintetében a 3–5. § rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

A földrajzi árujelzõ bejegyzésének törlése

7. §

(1) Az oltalom alatt álló földrajzi árujelzõ bejegyzésének törlését

az 510/2006/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdése alapján arra jogo-

sultak az 1898/2006/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdésének elsõ és

második albekezdésében foglaltaknak megfelelõen kérhetik.

(2) Az (1) bekezdés alapján benyújtott törlési kérelmekre a 3–5. §

rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

Az Európai Közösség más tagállama, illetve harmadik ország
által továbbított kérelemmel szemben benyújtott kifogás

8. §

(1) Az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország ál-

tal az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) továbbított be-

jegyzés iránti, módosítási, illetve törlési kérelemmel szembeni – az

510/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerinti – kifogást az

510/2006/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében, illetve az

1898/2006/EK rendelet 13. cikkében és 17. cikkének (2) bekezdésében

foglaltakkal összhangban kell elkészíteni, és a Vt. 116/A. §-a (12) be-

kezdésének megfelelõen kell benyújtani a miniszterhez.

(2) A kifogást a miniszter másolatban megküldi az MSZH-nak és

továbbítja azt a Bizottsághoz.

A Magyarország által továbbított kérelemmel szembeni,
az Európai Közösség más tagállamától,

illetve harmadik országból érkezett kifogás

9. §

(1) A Magyarország által az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (5)

bekezdése szerint a Bizottságnak továbbított bejegyzés iránti, módosí-

tási, illetve törlési kérelemre az Európai Unió más tagállamától vagy

harmadik országból a Bizottságon keresztül érkezett kifogást a minisz-

ter továbbítja az érdekelt feleknek, és az 510/2006/EK rendelet 7. cikke

(5) bekezdésének második albekezdése szerinti megállapodást elõsegí-

tõ egyeztetésben közremûködik.

(2) A kifogást a miniszter másolatban megküldi az MSZH-nak.

(3) Az egyeztetés eredményérõl a miniszter az 1898/2006/EK ren-

delet 13. cikkének (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen tájékoz-

tatja a Bizottságot.

IV. Fejezet

A SZESZES ITALOK FÖLDRAJZI ÁRUJELZÕINEK
NEMZETI OLTALMÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A termékleírás vizsgálatára irányuló eljárás

10. §

(1) A Vt. 113/A. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti termékle-

írásnak meg kell felelnie a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (4) be-

kezdésében foglaltaknak, továbbá – külön fejezetben – a következõket

kell tartalmaznia:

a) annak igazolása, hogy a termék a termékleírásban meghatáro-

zott, a Vt. 103. §-ának (2), illetve (3) bekezdése szerinti földrajzi terü-

letrõl származik;

b) a 11. § (1) bekezdése szerinti ellenõrzõ hatóság neve és címe;

c) a termék lényeges tulajdonságainak és elõállítási módjának el-

lenõrzésére vonatkozó alapkövetelmények és eljárások leírása; továbbá

d) a termékleírás kötelezõ mellékleteként a meghatározott földrajzi

területet bemutató – egy vagy több – A4-es formátumú térkép és a föld-

rajzi területtel való kapcsolatot alátámasztó irodalmi adatok, történelmi

dokumentumok.

(2) A szõlõ és boralapú szeszes italok esetében a termékleírásnak

tartalmaznia kell az alapanyag származási helyét és az elõállítás helyét.

Az alapanyag származását külön jogszabályban foglaltak szerint kell

igazolni. Amennyiben a szeszes ital földrajzi árujelzõje azonos egy bor

oltalom alatt álló eredetmegjelölésével vagy földrajzi jelzésével, kizá-

rólag az adott bor termékleírásában meghatározott területrõl származó

és az elõírt szabályoknak megfelelõ bor vagy borászati melléktermék

használható fel a szeszes ital alapanyagaként.

(3) A miniszter a Vt. 113/A. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerin-

ti, a földrajzi árujelzõ lajstromozására vonatkozó egyetértõ nyilatkoza-

tát akkor adja meg, ha az általa lefolytatott vizsgálat során megállapítást

nyer, hogy a termékleírást a Vt. 107. §-ának (2) bekezdése alapján arra

jogosult nyújtotta be, valamint ha a termékleírás – a Vt. 103. §-ának (2)

vagy (3) bekezdését, valamint a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (4)

bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve – megalapozott.

(4) A (3) bekezdés szerinti vizsgálat során a termékleírást a MET

megvizsgálja és véleményezi. A véleményben a Vt. 113/A. §-a (1) be-

kezdésének d) pontja szerinti egyetértés megadására nézve a miniszter

részére javaslatot tesz.

(5) A miniszter a Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján

közzéteszi a termékleírást, ha a részletes vizsgálat során megállapítást

nyer, hogy azt az arra jogosult nyújtotta be és a termékleírás megfelel az

e rendeletben, valamint a 110/2008/EK rendeletben elõírt feltételeknek.

A termékleírás személyes adatot tartalmazó része csak a kérelmezõ hoz-

zájárulásával tehetõ közzé. A termékleírással szemben a közzétételtõl

számított két hónapon belül kifogást lehet benyújtani a miniszterhez. A

miniszter a kifogás megalapozottságáról a Vt. 113/A. §-a (1) bekezdé-

sének d) pontja szerinti nyilatkozatában foglal állást.

(6) A termék földrajzi árujelzõjének nemzeti lajstromozását és az

oltalom megszûnését, valamint a lajstromozást követõen a jóváhagyott

termékleírást a Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján is közzé

kell tenni.

(7) A termékleírás módosítása iránt a Vt. 113/A. §-ának (2) bekez-

dése alapján indult eljárásokban a termékleírásokra az (1)–(5) bekezdé-

sek rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
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(8) Az oltalom alatt álló földrajzi árujelzõvel ellátott termék cso-

magolásán feltüntethetõ a „védett földrajzi jelzés”, illetve a „védett

eredetmegjelölés” megjelölés.

V. Fejezet

A TERMÉKEK ELLENÕRZÉSE

11. §

(1) A Vt. 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott el-

lenõrzõ hatóságként a Kormány

a) élelmiszerek esetében – a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hiva-

tal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. ren-

delet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. §-a szerint – az MgSzH kerü-

leti hivatalát,

b) szeszes italok esetében a Korm. rendelet 13. §-a szerint az

MgSzH Központját és területi szerveit,

c) zöldség-gyümölcs esetében a Korm. rendelet 13. §-a szerint az

MgSzH Központját és területi szerveit,

d) mezõgazdasági termékek esetében a Korm. rendelet 11–12. §-ai

és 13. §-a szerint az MgSzH Központját és területi szerveit

(a továbbiakban együtt: ellenõrzõ hatóság) jelöli ki.

(2) Az ellenõrzõ hatóság a Vt. 113/A. §-a alapján lajstromozott, to-

vábbá a Vt. 116/A. §-ának (10) bekezdése szerinti átmeneti oltalomban,

illetve a közösségi oltalomban részesülõ földrajzi árujelzõvel ellátott

termékek (a továbbiakban együtt: földrajzi árujelzõvel ellátott termék)

termékleírásnak, illetve egységes dokumentumnak való megfelelését a

termelés, elõállítás, illetve forgalmazás helyén ellenõrzi.

(3) A földrajzi árujelzõvel ellátott termékek árujelzõje nem té-

vesztheti meg a végsõ fogyasztót az 510/2006/EK rendelet 13. cikkének

(1) bekezdésében, illetve a 110/2008/EK rendelet 16. cikkében foglal-

takkal összhangban.

(4) A (3) bekezdés rendelkezései a fogyasztóvédelemrõl szóló tör-

vény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(5) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezések megsértése esetén az

eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereske-

delmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jo-

gosult az ott meghatározott szabályok szerint.

(6) A földrajzi árujelzõvel ellátott termék elnevezése, megjelölése,

illetve szimbóluma használata megsértésének észlelése esetén az ellen-

õrzõ hatóság, illetve a fogyasztóvédelmi hatóság egymást haladéktala-

nul értesíti az eljárás megindításáról az eljárás tárgyát képezõ tényállás

ismertetésével, melynek során az ügy érdemi azonosíthatóságához

szükséges adatokat – így különösen az érintett vállalkozás azonosításá-

hoz szükséges adatokat, valamint az ellenõrzés helyére és idejére vonat-

kozó adatokat – a másik fél rendelkezésére bocsátja. Ha a jogsértés mi-

att mindkét hatóság jogosult eljárni, a továbbiakban az a hatóság jár el,

amely az ügyben az eljárást korábban indította meg.

12. §

(1) Ha az ellenõrzõ hatóság megállapítja, hogy a földrajzi árujelzõ-

vel ellátott termék nem felel meg a termékleírásban foglaltaknak,

a) kisebb hiba esetén felszólítja a termelõt vagy elõállítót (a továb-

biakban együtt: elõállító), illetve forgalmazót a hiányosságok orvoslá-

sára és arra, hogy az ennek érdekében megtett intézkedésekrõl tizenöt

napon belül adjon tájékoztatást,

b) lényeges hiba esetén, vagy ha az elõállító, illetve forgalmazó az

a) pont szerinti beszámolási kötelezettségét elmulasztja, a termék elõál-

lítását, illetve forgalomba hozatalát a jogsértés elkövetõje számára a

hiba jellegétõl függõ feltételhez köti, illetve

c) súlyos hiba esetén a termék tekintetében a földrajzi árujelzõ

használatát a jogsértést elkövetõ elõállító számára azonnali hatállyal

megtiltja.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában

a) kisebb hiba a termékleírásban foglaltaktól való olyan eltérés,

amely a termék jellemzõit annak lényeges tulajdonságait tekintve nem

változtatja meg;

b) lényeges hiba

ba) a termékleírásban foglaltaktól való, az a) és a c) pontba nem

tartozó eltérés, amely a termék minõségi jellemzõit befolyásolja, vala-

mint

bb) a kisebb hiba három éven belül történõ megismétlõdése;

c) súlyos hiba

ca) a termékleírásban foglaltaktól való olyan mértékû vagy termé-

szetû eltérés, amely a termék jellemzõit annak lényeges tulajdonságait

tekintve jelentõsen megváltoztatja, vagy amelynek eredményeképpen a

termék nem tekinthetõ a termékleírásban szereplõ földrajzi területrõl

származónak, valamint

cb) a b) pont ba) alpontja szerinti lényeges hiba három éven belül

történõ megismétlõdése.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti tilalom idõtartama egy év. A

tilalom lejártát megelõzõ 15 munkanapon belül az ellenõrzõ hatóság az

elõállító székhelyén vagy telephelyén ellenõrzi, hogy a földrajzi árujel-

zõvel ellátott termék megfelel-e a termékleírásban foglaltaknak. A föld-

rajzi árujelzõ újbóli használatát az elõállító csak akkor kezdheti meg, ha

a tilalom lejártának napját megelõzõ ellenõrzés során az ellenõrzõ ható-

ság megállapítja, hogy a földrajzi árujelzõvel ellátott termék a termékle-

írásban foglaltaknak megfelel.

(4) Ha az elõállító, illetve forgalmazó az (1) bekezdés b), illetve c)

pontja alapján hozott feltételhez kötõ, vagy tiltó határozat ellenére hasz-

nálja az adott földrajzi árujelzõt, az ellenõrzõ hatóság

a) a jogsértõ cég adatait és a jogsértést nyilvánosságra hozza,

b) a földrajzi árujelzõvel jogellenesen ellátott terméket a forgalom-

ból kivonja, illetve

c) a fogyasztók megtévesztésének gyanúja esetén értesíti a Gazda-

sági Versenyhivatalt, illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot a

tapasztalt szabálytalanságról.

13. §

(1) Az ellenõrzõ hatóság a 12. § (4) bekezdésében meghatározott

esetben az ott említett jogkövetkezményeken felül az elõállítót megbír-

ságolja. A bírság alapösszege

a) a tétel értékének másfélszerese a termékleírásban foglaltaktól

való olyan mértékû eltérés esetén, amely a termék minõségi jellemzõit

befolyásolja,

b) a tétel értékének kétszerese a földrajzi árujelzõ használatára nem

jogosult általi elõállítás, illetve a földrajzi árujelzõvel jogellenesen ellá-

tott termék forgalomba hozatala esetén.

(2) Az azonos tényállású jogsértés három éven belül történõ ismét-

lõdése esetén a kiszabható bírság mértékét az a) pontban meghatározott

esetben az alapösszeg 2-szeres, a b) pontban meghatározott esetben az

alapösszeg 2,5-szeres szorzatával számítva kell megállapítani.

(3) A tétel értéke az adott elõállító, illetve forgalmazó helyen az el-

lenõrzés, illetve a mintavétel idõpontjában alkalmazott egységár és – az

Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusának kifejezetten

erre vonatkozó eltérõ rendelkezése hiányában – az ellenõrzött egység-

ben található, a hiba és az elõállítás szempontjából azonos megítélésû

termék mennyiségének szorzata.

14. §

(1) A földrajzi árujelzõvel ellátott terméket elõállítók az elõállítás-

nak, illetve a földrajzi árujelzõ használatának a megkezdését, az adata-

ikban bekövetkezett változást, valamint a földrajzi árujelzõvel ellátott

termék elõállításának megszüntetését 15 napon belül bejelentik a hatás-

körrel rendelkezõ ellenõrzõ hatósághoz. Az ellenõrzõ hatóság kérelem-

re hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az elõállító földrajzi árujel-

zõvel ellátott terméket állít elõ.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség a mezõgazda-

sági termékek és az élelmiszerek esetén a kérelmezõ csoportosulás tag-

jait, illetve szeszes italok esetén a jogosultat is terheli, amelynek elmu-

lasztása lényeges hibának minõsül.

(3) A 11–12. §-ok alapján végzett ellenõrzések eredményérõl, va-

lamint az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettséget teljesítõ elõ-

állítók naprakész jegyzékérõl az ellenõrzõ hatóságok félévente tájékoz-

tatják a Minisztériumot.

(4) A földrajzi árujelzõvel ellátott hazai termékekrõl a Minisztéri-

um nyilvántartást vezet, amelyet honlapján is közzétesz. A nyilvántar-

tás tartalmazza az oltalom alatt álló földrajzi árujelzõt, a nemzeti olta-

lom keletkezésének napját, az oltalom alatt álló földrajzi árujelzõ össze-

foglaló lapja, illetve egységes dokumentuma vagy termékleírása közzé-

tételének napját, valamint az elnevezés közösségi nyilvántartásba való

bejegyzésének napját, továbbá utóbbiak esetében az Európai Unió Hi-

vatalos Lapjára történõ utalást.

VI. Fejezet

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

15. §

(1) A 110/2008/EK rendelet 20. cikke értelmében oltalomban ré-

szesülõ földrajzi árujelzõk esetében – kivéve a „pálinka” és a „törköly-

pálinka” földrajzi árujelzõket – a 10. § (1) bekezdése szerinti termékle-

írást a földrajzi árujelzõ jogosultja nyújthatja be a miniszterhez, legké-

sõbb 2013. július 31-ig. A miniszter az ügy iratainak másolatát megkül-

di az MSZH-nak.

(2) Amennyiben a jogosult az (1) bekezdés szerinti határidõig nem

nyújtja be a termékleírást, a miniszter a mûszaki dokumentációt a

110/2008/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése alapján nem továb-

bítja.

(3) A „pálinka” és a „törkölypálinka” földrajzi árujelzõk esetében a

10. § (1) bekezdése szerinti termékleírást a tudomány, az elõállítók

szakmai érdek-képviseleti szervezetei, valamint az ellenõrzõ hatóság

bevonásával a miniszter készíti el, majd a 110/2008/EK rendelet 20.

cikkének (1) bekezdése szerint jár el.

16. §

(1) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen nemzeti oltalomban

részesített, de a 110/2008/EK rendelet III. mellékletében nem lajstro-

mozott földrajzi árujelzõ esetében a bejelentõ a 110/2008/EK rendelet

17. cikkének (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ termékleírás be-

nyújtásával egyidejûleg kérheti a minisztertõl a 110/2008/EK rendelet

17. cikkének (1) bekezdése szerinti bejelentés megtételét. A kérelem

beérkezésérõl a miniszter az MSZH-t értesíti.

(2) A miniszter a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (4) bekezdé-

sében foglaltaknak megfelelõ termékleírást benyújtja a Bizottsághoz,

valamint azt a Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján nyilvános-

ságra hozza. A termékleírás személyes adatot tartalmazó része csak a

kérelmezõ hozzájárulásával tehetõ közzé.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. §

(1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit

– a 15. és a 16. § kivételével – a hatálybalépését követõen indult eljárá-

sokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a me-

zõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek oltal-

mára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szó-

ló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet. E bekezdés 2009. augusztus 2-án

hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

18. §

Ez a rendelet megállapítja a következõ uniós jogi aktusok végre-

hajtásához szükséges rendelkezéseket:

a) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek

és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i

510/2006/EK tanácsi rendelet;

b) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek

és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rende-

let végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szó-

ló, 2006. december 14-i 1898/2006/EK bizottsági rendelet;

c) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérõl, kiszerelésé-

rõl, címkézésérõl és földrajzi árujelzõinek oltalmáról, valamint az

1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008.

január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. fe-

jezete.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök
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