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A földrajzi árujelző mint
eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés
Földrajzi árujelzőként oltalomban részesülhet a kereskedelmi forgalomban a termék
földrajzi származásának feltüntetésére használt földrajzi jelzés és eredetmegjelölés.
Az eredetmegjelölés valamely táj, helység,
kivételes esetben ország neve, amelyet az e
helyről származó, a meghatározott földrajzi
területen termelt, feldogozott, illetve előállított olyan termék megjelölésére használnak, amelynek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője kizárólag vagy
lényegében az adott földrajzi környezet, az
arra jellemző természeti és emberi tényezők következménye. Eredetmegjelölés esetében a termék minősége, tulajdonságai
és a földrajzi környezet között közvetlen és
elválaszthatatlan kapcsolatnak kell lennie.
A földrajzi jelzés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e
helyről származó, a meghatározott földrajzi
helyen termelt, feldolgozott vagy előállított
olyan termék megjelölésére használnak,
amelynek különleges minősége, hírneve,
vagy egyéb jellemzője lényegileg ennek a
földrajzi származásnak tulajdonítható. Földrajzi jelzés esetében a termék a földrajzi
környezetnek köszönheti hírnevét, tulajdonságait függetlenül a természeti és emberi tényezőktől, amelyek az előállítás során
közrehatottak.
A földrajzi árujelzők oltalmának időtartama
A földrajzi árujelzők oltalma a bejelentés
napjára visszaható hatállyal a lajstromozáskor keletkezik. A földrajzi árujelzők oltalma
korlátlan ideig tart.
A földrajzi árujelzők oltalmának
jogosulti köre
A földrajzi árujelzőre oltalmat szerezhet
bármely természetes és jogi személy, amely
az árujelzőben feltüntetett földrajzi területen olyan terméket termel, dolgoz fel vagy
állít elő, amelynek megjelölésére a földrajzi
árujelzőt használják.
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A földrajzi árujelzők oltalmának rendszere
Magyarország tekintetében a földrajzi árujelzők oltalma három, egymás mellett működő – esetenként egymást kizáró – rendszerből épül fel. Ezek a nemzeti, az uniós,
valamint a nemzetközi oltalmi rendszerek.
Az ipari és a kézműipari termékek földrajzi
árujelzőire kizárólag nemzeti oltalom szerezhető.
Az európai uniós csatlakozás következtében
meghatározott termékek – a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borok és
az ízesített borok, illetve a szeszes italok –
vonatkozásában nem szerezhető nemzeti
oltalom, az e termékek tekintetében használt elnevezések európai uniós földrajzi árujelzőként kerülhetnek lajstromozásra. A közösségi (európai uniós) földrajzi árujelző az
Európai Unió minden tagállamára kiterjedő
oltalmat nyújt a jogosultaknak. Az oltalom
megszerzése kétlépcsős eljárásban történik,
a nemzeti szakasz lefolytatására Magyarországon az SZTNH és az agrárpolitikáért felelős miniszter rendelkezik hatáskörrel.
Az 1151/2012/EU rendelet határozza meg a
mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek
földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmára vonatkozó feltételeket. E termékek
vonatkozásában kizárólag európai uniós oltalom igényelhető. A bejelentést abban a tagállamban kell benyújtani, ahol az adott földrajzi
terület található.
A szőlészeti és borászati termékek földrajzi árujelzői tekintetében szintén kizárólag európai uniós oltalom állhat fenn az
1308/2013/EU rendelet alapján.
A szeszes italok földrajzi árujelzői tekintetében megszűnt a párhuzamos oltalmi rendszer, így nemzeti oltalom a továbbiakban
nem igényelhető. E termékcsoport földrajzi
árujelzői tekintetében a 787/2019/EU rendelet szabályai az irányadók.
A nemzetközi lajstromozás a Lisszaboni
Megállapodásban részes 29 szerződő államra kiterjedő oltalmat eredményez, és az
oltalom mindaddig fennáll, amíg az érintett
földrajzi árujelző a származási országban oltalmat élvez. A bejelentést a származási ország hivatala – Magyarországon az SZTNH
– útján lehet benyújtani, melyet az továbbítási díj megfizetése ellenében továbbít a
Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO)
Nemzetközi Irodájához.

