Élelmiszerjog és a kapcsolódó jogterületek
Európai kooperációs partnereinkkel közösen jogi képviseletet és jogi tanácsadást
vállalunk európai és magyar élelmiszeripari termék és előállítás engedélyezési ügyekkel,
élelmiszerbiztonsági
hivatali
intézkedésekkel,
piacfelügyeleti,
fogyasztóvédelmi
eljárásokkal és az élelmiszerforgalmazás, élelmiszerkereskedelem más kapcsolódó
aspektusaivel összefüggésben.
Az élelmiszerelőllítás, -kereskedelem , kis-és nagykereskedelmi forgalmazás fenntartható
és kis kockázatú bonyolításának elősegítése érdekében kínáljuk szakértelmünket kedves
Ügyfeleink részére az ügymenet, beszerzés, gyártás engedélyeztetésétől, az üzlet
bonyolítása és esetleges hatósági határozatok vagy egyéb intézkedések elleni
jogorvoslati eljárásban történő képviselet ellátásáig.
Tevékenységünk széleskörű jogi tanácsadási szolgáltatási spektrumon mozog és felöleli
többek között az alábbi területeket és ügytípusokat:
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A csomagolás címkéinek az ellenőrzése és optimalizálása
Reklámszövegekkel (különösen "Health Claims") és reklámozási stratégiával
kapcsolatos tanácsadás
Földrajzi eredet-megjelölés védelme
Ökovédjegy
Árujelzőként használni kívánt megjelölés rendelkezésre állásának, foglaltságának
ellenőrzése
Hivatalok előtti képviselet
Élelmiszerrel kapcsolatos versenyjogi jogsértések (különösen ideiglenes
intézkedésre irányuló eljárás)
Élelmiszerkereskedelemmel, élelmiszerforgalmazással kapcsolatos jogi vélemény a
versenyjog és a védjegyjog területén
Termelői piaci ár, termelői árképzés, felvásárlái ár értékelése jogi szempontból
Élelmiszerhigiéniával, élelmiszeralapanyaghigéniával (pl. takarmányhigéniával)
kapcsolatos kötelezettségekkel, engedélyezéssel, hivatalos ellenőrző és besoroló
vizsgálatokkal kapcsolatos tanácsadás
Élelmiszerbiztonság
Termékfelelősségi igényekkel kapcsolatos tanácsadás, képviselet
Válságmanagement

Az élelmiszerbiztonság, élelmiszerhigénia és élelmiszerkereskedelem területén
nyújtott gyakorlatias jogi támogatásunk időszerű, költséghatékony és eredményes
megoldások nyújtását jelenti, melynek során külföldi kooperációs partnereink
valamint helyben működő külföldi jogászaink szakértelme biztos támpontot nyújt
Ügyfeleink számára.
Munkatársaink naprakész tudással és hosszú évek tapasztalatával rendelkeznek a
termelő, élelmiszeripari gyártó vagy forgalmazó jogainak proaktív biztosítására és
minél szélesebb körben történő – peres, nemperes jogvita során valamint
választottbírósági eljárásban történő – érvényesítésére.
Hangsúlyt fektetünk az Ügyfelünket potenciálisan vagy ténylegesen sértő
határozatok, intézkedések elleni megelőző fellépésre, a jogviták gyors és ésszerű
lezárására. Megbízatásunk magában foglalja a hatóságok és bíróság előtti
képviseletet, az ügyek nyomon követését az egyes bírósági szintek között, továbbá a
jogorvoslati szakaszt követő eljárások során nyújtott tájékoztatást és utógondozást.

