A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
Termék Ajánlási Szabályzata (TASZ)
1. Előzmények
A Terméktanács Alapszabálya érelmében a Terméktanács belépési nyilatkozat alapján
tagjai sorába felvehet olyan tagokat, akik tevékenysége nem, vagy csak közvetve köthető a tej
termékpályához, de segíteni kívánják a Terméktanács által kitűzött célok elérését, illetve
szimpatizálnak a Terméktanács által folytatott tevékenységgel.
A pártoló tagokon belül a Kiemelt Pártoló Tagok, Alapszabály szerinti eljárásban
hozott elnökségi döntés alapján, jelentősebb összeggel járulnak hozzá a Terméktanács
működéséhez.
A TASZ célkitűzése, hogy Kiemelt Pártoló Tagjainak olyan szakmai együttműködési
többlettartalmat tudjon megjeleníteni, ami hozzájárul a kiemelt terméktanácsi támogatás iránti
érdeklődés felkeltéséhez.
2. Az ajánlás
A Terméktanács Kiemelt Pártoló Tagjainak egyes termékét vagy szolgáltatásait a
TASZ-ban leírt feltételek teljesülése esetén, a terméken vagy termékismertetőn megjelenített
ajánlással támogathatja.
Az ajánlás szövegezése a következő lehet:
 „A Tej Terméktanács ajánlásával.”
 „A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ajánlásával.”
Az ajánlás mellé – amennyiben azt a kérelmező írásban kéri, illetve azt az Elnökség
engedélyezi – a Terméktanács szervezeti logója is feltüntethető.
3. Az ajánlás típusai
A Terméktanács 3 ajánlás-típust határoz meg. Ezek a típusok a követelmények, illetve az
eljárás szempontjából különülnek el egymástól (A, B és C jelöléssel).
„A-típusú ajánlás”: A termék vagy szolgáltatás országos szinten meghirdetett szakmai
elismeréssel, védjeggyel, versenyen szerzett díjjal vagy rendezvényi elismeréssel rendelkezik
és a támogatás kérő Kiemelt Pártoló Tag (Kérelmező) beadványban kéri a Terméktanácsot
terméke ajánlására.
„B-típusú ajánlás”: A termék vagy szolgáltatás országos szinten meghirdetett szakmai
elismeréssel, védjeggyel, versenyen szerzett díjjal vagy rendezvényi elismeréssel nem
rendelkezik, de a Kérelmező beadványban kéri a Terméktanácsot terméke ajánlására.
„C-típusú ajánlás”: A termék vagy szolgáltatás hozzájárul egyes, a közösségi jogban
lefektetett célok megvalósításához és Kérelmező beadványban kéri a Terméktanácsot terméke
ajánlására.
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A

B

C

Kiemelt pártoló tagok termékei
kérelmező/termék

szervezeti logó
feltüntetése

országos (nemzetközi)
díjakkal, elismerésekkel
rendelkezik
igen

országos (nemzetközi)
díjakkal, elismerésekkel
nem rendelkezik
igen/nem

1234/2007 /EK rendelet
123. cikk (4) c, viii, x, xi,
pontja szerinti célokat
valósít meg*
igen/nem

*Megjegyzés:
A 1234/2007 /EK rendelet 123. cikk (4) c, pontja szerinti termék az alábbiakat valósítja meg:
„viii) az állat-egészségügyi termékek kisebb mértékű felhasználását, az egyéb
inputanyagok jobb kezelését, valamint az élelmiszer-biztonság és az állategészségügy
javítását lehetővé tévő módszerek felkutatása;
x.) az ökológiai termelésben rejlő lehetőségek kiaknázása, az ilyen típusú termelés,
valamint az eredetmegjelöléssel, minőségi védjegyekkel (tanúsító védjegyekkel) és
földrajzi árujelzőkkel ellátott termékek termelésének védelme és előmozdítása;
xi.)
az integrált termelés vagy egyéb környezetbarát termelési módszerek
terjesztése.”

A különböző típusú ajánlások csak eljárásrendi különbséget jelentenek, ajánlási tartalmi
különbséget nem.
4.

A pályázaton való részvétel feltételei, a kérelem

4.1. Minden kérelmet 1 eredeti és 2 másolati példányban kell személyesen vagy postán lezárt
borítékban a Terméktanács Titkársága részére eljuttatni.
4.2. A kérelem pontos és helyes kitöltéséért a kérelmező a felelős. A kérelemhez mellékelni
kell a pályázó cégkivonatát vagy vállalkozói igazolványát.
4.3. A kérelem minden példánya a kérelem kötelező tartalmi elemeiből, illetve a
termékleírásból és az ahhoz csatolt bemutató anyagokból (fénykép, termékleírás, műszaki
leírás, az esetleges díjakról, elismerésekről szóló dokumentumok másolata és minden
egyéb dokumentum, ami a TASZ szerinti eljárásban érdemi információt jelenthet a
Kérelmező megítélése szerint), valamint az aláírt és lepecsételt Nyilatkozatból áll.
4.4. Kérelmező a kérelemben nyilatkozik, hogy a TASZ-ban foglaltakat megismerte és
elfogadja, hozzájárul kérelmének Elnökségi ülésen való tárgyalásához, továbbá
hozzájárul a kérelem jóváhagyása esetén annak nyilvántartásba vételéhez és az ajánlás
használatához kapcsolódó alapadatok (cégnév, ajánlás használatára jogosult termék
megnevezések) közzétételéhez a Terméktanács honlapján (www.tejtermek.hu).
4.5. Az ajánlás elnyerésére vonatkozó kérelem kötelező elemei:
 kérelmező neve,
 elérhetősége (település, irányítószám, utca / házszám, e-mail, levelezési címe stb.)
 gazdálkodási formája,
 számlavezető pénzintézetének neve,
 termék rövid leírása (max. 300 karakter), termék bővebb leírása (max. 1800 karakter),
illetve csatolt fénykép/ek, műszaki leírások vagy a rendezvény/szolgáltatás részletes
leírása,
 kiemelt pártoló tagság kezdő időpontja,
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 nyilatkozatok:
 a kérelemben közölt adatok és tények a valóságnak megfelelnek,
 tudomásul vétele annak, hogy valótlan adatok közlése az eljárásból való
kizárást vagy az ajánlás visszavonását eredményezheti,
 tudomásul vétele annak, hogy amennyiben az ajánlás használatát elnyeri, az
arra vonatkozó jogokat külön megállapodásban kell rögzíteni a
Terméktanáccsal,
 hozzájárulás ahhoz, az ajánlás használatának elnyerése esetén a cégnév, cím,
a megjelöléssel ellátott termék neve nyilvánosságra hozható.
4.6. Ezen kritériumoknak való megfelelést a kérelmezőnek – az Elnökség erre irányuló kérése
esetén az írásbeli kérelmen túl – dokumentumok bemutatásával igazolnia kell. A
Kérelmező vállalja, hogy kivételes esetben, kérelméhez csatoltan, az Elnökség kérelmére
termékmintát is rendelkezésre bocsát.
5. Az ajánlás használójával, illetve a termékkel szemben támasztott legfontosabb
kritériumok
5.1. Az ajánlás használati jogának kérelmezése és használata önkéntes.
5.2. Az Elnökség jóváhagyó/elutasító döntését az alábbi objektív szempontok teljesülésének
figyelembe vételével hozza meg.
5.3. Az ajánlás használatára jogosult kérelmező termékével/szolgáltatásával hozzá kell, hogy
járuljon:
 a hazai tejágazati szereplők tevékenységének szakmai fejlődéséhez;
 a hazai tejágazati szereplők tevékenységének gazdaságosabbá válásához;
 a hazai tejágazati szereplők piacra jutási feltételeinek javításához;
 a magyar tejágazat társadalmi megítélésének javításához;
 a Terméktanács szakmai megítélésének javításához;
 C-típusú eljárás esetén az 1234/2007/EK rendeletben foglaltaknak megfelelő
tulajdonságok teljesüléséhez.
6. A döntési folyamat
6.1. A Kérelmező kérelmét a Titkárság terjeszti az Elnökség elé döntéshozatalra.
6.2. Az ajánlás használat jogáról az Elnökség dönt. A döntés a TASZ 3. pontja szerinti
táblázatban foglaltaknak megfelelően
 A-típusú eljárásnál „automatikus jóváhagyás egyszerű többségi döntéssel”
 B-típusú eljárásnál „a kérelem részletes vizsgálata egyszerű többségi döntéssel”
 C-típusú eljárásnál „a kérelem részletes vizsgálata a jelenlévők 2/3-os döntésével”
születik meg.
6.3. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.
6.4. Az ajánlás használatának joga legalább 1X12 hónapos időszakra, de legfeljebb 3X12
hónapos időszakra adható.
6.5. Az ajánlás használatának engedélyezéséről/elutasításáról szóló döntésről a Kérelmezőt
írásban kell értesíteni.
6.6. A Terméktanács Ügyvezető Igazgatója az Elnökség kérelemnek helyt adó határozata
alapján a Kérelmezővel – határozott időtartamra – ajánlás használati Szerződést köt, az
Elnökség döntésétől számított 30 napon belül.
6.7. Az ajánlás használati joga a Szerződés aláírásával keletkezik.
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6.8. Amennyiben a Kérelmező az elutasító döntést nem fogadja el, ugyanarra a
termékre/szolgáltatásra legkorábban 6 hónap elteltével újabb kérelmet nyújthat be.
7. Közzététel
7.1. Az elutasított ajánlási kérelmek jegyzéke szigorúan titkos, nyilvánosságra nem hozható.
7.2. A Titkárság a jóváhagyott ajánlást használót (Használó) és termékét/szolgáltatását
nyilvántartásba veszi, és gondoskodik az ajánlás használathoz kapcsolódó alapadatok
(cégnév, ajánlás használatra jogosul értékek/elnevezések) közzétételéről a
www.tejtermek.hu honlapon. A megszűnt (lejárt) ajánlás használati jogosultság esetén a
Titkárság törli a közzétételt a honlapjáról.
8. Az ajánlás-használat szabályai
8.1. Az ajánlás alkalmazása, grafikai megjelenítése kizárólag a TASZ-ban, illetve az Elnökség
által elfogadott Arculati Kézikönyvben (Kézikönyv) rögzítettek szerint lehetséges. A
Kézikönyvben lefektetett alkalmazások kötelező jelleggel bírnak minden grafikai,
nyomdai, dekorációs, multimédiás, stb. ábrázolásnál. Az elemek bármilyen jellegű, nem
aránytartó torzítása tilos.
8.2. A Használó a használat jogát harmadik személy részére át nem ruházhatja. A Használó,
amennyiben a jogosultságát megszerezte, köteles a szerződésben vállalt mennyiségű
terméken a megfelelő tájékoztatás érdekében feltüntetni az ajánlást.
8.3. Az ajánlat használat joga a szerződésben rögzített, legfeljebb 3 évre szóló érvényességi
idő leteltével automatikusan megszűnik. A használat folyamatosságát a használó a lejárat
előtti új minősítési eljárás pozitív eredményével biztosíthatja.
9. A használat ellenőrzése, szankciók
9.1. Az ajánlás használati jog megszűnik:
 ha az ajánlás használatáról a Használó bármilyen okból lemond,
 ha az ajánlás használati jogot az Elnökség a TASZ megsértése miatt visszavonja,
 amennyiben a Használónak a Terméktanács irányába lejárt tartozása keletkezik,
 Terméktanács Kiemelt Pártolói Tagsági viszony megszűnésének napjával,
 ha a Használó felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás alatt áll.
9.2. A Titkárság a TASZ-ban foglaltak betartását ellenőrzi.
9.3. Amennyiben a Használó a TASZ-ban foglaltakat nem tartja be, a Terméktanács írásban
felszólítja annak betartására. A felszólításban a Titkárságnak minden esetben indokolni
szükséges a TASZ be nem tartását.
9.4. A Használó, amennyiben a felszólítás kézhez vételétől számított 30 napon belül nem tesz
eleget a felszólításnak, a Terméktanács a szerződést egyoldalúan felbonthatja, az ajánlás
használati jogot visszavonhatja az erre vonatkozó Elnökségi határozat közzétételének
napjával.
9.5. A Használó köteles együttműködni az ellenőrzést végző Titkársággal a TASZ betartása
szempontjából lényeges ellenőrzési tevékenysége során. A szabálytalanság felszámolása
kapcsán felmerülő esetleges költségek az ajánlást szabálytalanul használót terhelik.
9.6. A Titkárságnak nyilvántartást kell vezetnie a Használókról, az elutasított kérelmekről és a
tapasztalt jogsértésekről.
9.7. A Terméktanács a jogosulatlan ajánlás használóval szemben, mint jogtulajdonos bírósági
eljárás indítását kezdeményezheti. A lejárati idő utáni, a használati jog megújítása nélküli
ajánlás-feltüntetés a terméken hamis minőségtanúsításnak minősül.
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10. Az ajánlás-használat díja
10.1. Az ajánlás használati joga díjfizetési kötelezettséggel terhelt. Az ajánlás-használat
díjából származó bevételt a Terméktanács elfogadott marketing tevékenységére kell
fordítani.
10.2. A díj mindenkori mértékét nyilvánosságra kell hozni (www.tejtermek.hu). A használat
díját legalább 12 hónapra előre, a szerződés megkötését követő 8 napon belül kell
megfizetni. A határidő elmulasztása esetén a szerződés nem minősül érvényesnek.
10.3. Az ajánlás használati díjat – a következő évre vonatkozóan – minden év december 31ig kell meghatároznia az Elnökségnek. A használati díj összege 1 500 000 Ft
termékenként, 12 hónapra.
10.4. A használati díjat – elháríthatatlan külső ok bekövetkezte esetén – visszatéríteni csak
az Elnökség erre utaló konkrét döntése értelmében lehetséges.
11. Egyéb
11.1. A TASZ az Elnökség általi elfogadásától érvényes.
Melléklet!
Budapest, 2012. augusztus 23.
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Melléklet
Azon díjak és elismerések felsorolása, amelyek esetében az ajánlás használatának
engedélyezése A-típusú eljárásként automatikus:















Akadémiai Díj,
Magyar Innovációs Nagydíj,
Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj,
Élelmiszerbiztonságért Díj,
Kiváló Magyar Élelmiszer,
OMÉK Nagydíj
OMÉK Élelmiszer Díj,
OMÉK Állattenyésztési Díj,
OMÉK Agrárfejlesztési Díj,
OMÉK Növénytermesztési Díj,
OMÉK Marketing Díj,
OMÉK Mezőgazdasági Gépesítési Díj,
Agro+Mash Expo termékdíjai,
BNV nagydíjas/díjas termék.

Nemzetközi kiállítások:






Internationale Grüne Woche (Berlin),
Prodexpo (Moszkva),
Arany Ősz (Moszkva),
SIAL (Párizs),
ANUGA (Köln).
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