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F 401 - Bejelentés fajta állami elismerésére/megújítására
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal /NÉBIH/ Növénytermesztési és Kertészeti
Igazgatóság Vetőmag-, Szaporítóanyag Felügyeleti és Fajtakísérleti Információs Rendszerének /VIGOR/ "F401 - Bejelentés fajta állami elismerésére/megújítására" bejelentő lapja lehetőséget ad a fajtajelöltek állami elismerésre történő bejelentésére, valamint a már korábban
elismert, de a Nemzeti Fajtajegyzékről törölt fajták újbóli bejelentésére, ideértve a tájfajta
bejelentését is. A bizonylatot a bejelentő tölti ki. A bizonylathoz csatolni kell a fajta vagy a
szőlőklón technikai kérdőívét, hibrid szaporítási módú szántóföldi előállításához használt
komponensek /alapegyszeres, vonal/ technikai kérdőívét is. A bizonylathoz, amennyiben nem
tájfajta bejelentés, csatolható az "F406 Nemesítői személy(ek) bejelentése" bizonylat, amelyen a nemesítők nevét és nemesítői arányát lehet bejelenteni.
Az egy rovathoz tartozó jelölő körök közül egyszerre csak egyet lehet megjelölni egy X jel
beírásával. A szürke kerettel jelölt blokkokat a hatóság tölti ki. A kitöltés dátuma és az aláírás
hiányában a bejelentés nem fogadható el.
A bizonylatot elektronikus formában is ki lehet tölteni. Az ehhez szükséges pdf kiterjesztésű
állományok a http://www.nebih.gov.hu webcímről tölthetők le. Amennyiben ezt a kitöltési
módot választja, abban az esetben is a kinyomtatott és aláírt bizonylatokat kell beküldeni.
Kézi kitöltés esetén kérjük a rovatokat olvashatóan, lehetőleg nyomtatott nagybetűvel kitölteni.
A bizonylatot és a csatolt lapokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának címére kell eljuttatni. (1024 Budapest, Keleti Károly
u. 24.)
Tevékenység
1. Tevékenység típusa: Egyszerre csak egy tevékenységtípus választható ki. Kitöltése kötelező. A bejelentést akkor kell megjelölni, ha a partner a fajtát első alkalommal jelenti be
Magyarországon állami elismerésre. A megújítást akkor kell megjelölni, ha a magyar
Nemzeti Fajtajegyzékről már törölt fajtát a partner ismételten bejelenti állami elismerésre.
2. Tájfajta bejelentés esetén ennek tényét, a kis négyzetben elhelyezett X-szel kell megjelölni.
Fajta típusa
3. Fajta típusa: A felsorolt típusok közül egyet kell megjelölni. Kitöltése kötelező. Önálló
fajtát akkor kell megjelölni, ha a bejelentett fajta nem beltenyésztett vonal vagy szőlő
klón. A vonalat akkor kell megjelölni, ha a szántóföldi növények beltenyésztett vonalát
önálló regisztrációra jelentik be. A szőlő klónt csak a szőlő klón bejelentésekor kell megjelölni.
Bejelentő azonosítása
4. Bejelentő azonosítója: A fajta bejelentőjének azonosító száma vagy kódja. A két azonosító
közül bármelyik megadható, egy azonosító megadása kötelező. A kód az NÉBIH által
megadott korábbi nyilvántartási számmal azonos, amely a Nemzeti Fajtajegyzék név és
címjegyzékében található meg. Új partner első bejelentésekor nem kell kitölteni.
A bejelentő azonosítóját az NÉBIH számítógépes rendszere adja meg az első fajta bejelentéskor. Amennyiben a bejelentőnek még nincsen ilyen azonosítója vagy kódja, kérjük
mellékeljen egy kitöltött és a bejelentő által aláírt "F400 Partner bejelentő és módosító"
lapot.
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5. Ha a bejelentő egyben a fajtafenntartó is, a kis négyzetben X-szel kell megjelölni. Amenynyiben nem a bejelentő a fajta fenntartója, kérjük, mellékeljen egy kitöltött és aláírt "F405
Bejelentés a fajtafenntartásról" bizonylatot.
6. Bejelentő neve, címe: Ebbe a mezőbe a bejelentő nevét és címét kell megadni. Az adatok
megadása ellenőrzés céljából kötelező.

Képviselő azonosítása
7. Képviselő azonosítója: A képviselő azonosító száma vagy kódja. A két azonosító közül
bármelyik megadható, egy azonosító megadása azonban kötelező. A kód a NÉBIH által
adott korábbi nyilvántartási számmal azonos. Új képviselő bejelentésekor nem kell kitölteni.
A képviselő kódja a Nemzeti Fajtajegyzék név és címjegyzékében található meg. A képviselő azonosítóját a NÉBIH számítógépes rendszere adja meg az első bejelentéskor.
Amennyiben a képviselőnek még nincs ilyen azonosítója vagy kódja, kérjük, mellékeljen
egy kitöltött és a képviselő által aláírt "F400 Partner bejelentő és módosító" lapot. Képviselő meghatalmazása esetén mindenképpen csatolni kell a kérelemhez a meghatalmazást
is.
8. Képviselő neve, címe: Ebbe a mezőbe kerül a bejelentő által megbízott képviselő neve és
címe. Az adatok megadása ellenőrzés céljából kötelező.
Fajta/szőlő klón azonosítása
9. Rendszertani egység azonosítója: A rendszertani egység azonosítóját, kódját vagy UPOV
kódját kell megadni. Legalább egy azonosító megadása kötelező. A rendszertani egység
azonosítóját vagy kódját a NÉBIH számítógépes nyilvántartási rendszere adja, amely a
NÉBIH honlapján megtalálható. Kitöltése kötelező.
10. Botanikai és magyar név: A NÉBIH-nél használt nevezéktan vagy az UPOV kódszótár
szerint kell beírni. A kódszótár a NÉBIH honlapján megtalálható. Az adatok megadása ellenőrzés céljából kötelező.
11. Fajtakód: A nyilvántartási rendszer által adott szám. Bejelentéskor nem kell kitölteni, csak
a megújításkor, amikor az 1 rovat (2) Megújítás melletti jelölő mezőt jelölték be, vagy ha
szőlőklónt jelentenek be állami elismerésre, azaz 2. rovatban (3) Szőlőklón melletti jelölőmezőt jelölték be.
12. A fajta NÉBIH nyilvántartási száma: A nyilvántartó által megadott szám. Bejelentéskor
nem kell kitölteni, csak megújításkor, amikor az 1 rovat (2) Megújítás melletti jelölő mezőt jelölték be, vagy ha szőlőklónt jelentenek be állami elismerésre, azaz a 2. rovatban (3)
Szőlőklón melletti jelölőmezőt jelölték be.
13. A fajta nemesítői jelzése: A fajta nemesítői jelzését/kódját kell beírni. Kitöltése önálló
fajta bejelentése esetén kötelező. Tájfajta bejelentés esetén nem tölthető ki.
14. Regisztrált/elfogadott fajtanév: A mezőbe fajta megújításának bejelentése esetén a fajta
regisztrált/elfogadott nevét kell beírni.
Szőlőklón esetén a kiindulási fajta nevét kell megadni. Vonal bejelentése esetén annak nevét kell megadni. Önálló fajtabejelentése esetén nem kell kitölteni. Tájfajta bejelentés esetén a tájfajta nevét kell megadni.
15. Szőlőklón azonosítója: A nyilvántartási rendszer által adott szám. Bejelentéskor nem, csak
szőlőklón megújításakor kell kitölteni.
16. Szőlőklón neve: A mezőbe a szőlőklónt nevét kell beírni. Szőlőklón megújítása esetén a
regisztrált nevet kell beírni, szőlőklón bejelentése esetén a javasolt szőlőklón nevét.
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Javasolt fajtanév
A javasolt fajtanév adatokat csak akkor kell kitölteni, ha önálló fajtát jelentenek be állami
elismerésre, és a bejelentéskor már ismert a javasolt fajtanév, illetve önálló fajta megújítás
esetén. Tájfajta bejelentés esetén nem tölthető ki.
17. Javasolt fajtanév típusa: Jelölni kell, hogy kód vagy fantázianév típusú a javasolt fajtanév.
18. Javasolt fajtanév: Itt kell megadni a javasolt végleges fajtanevet, amelynek a szántóföldi
és a zöldség növények esetén meg kell felelnie az 930/2000 (EC) Bizottsági Rendeletnek.
Az egyéb növényfajok esetén a fajtanevekre vonatkozó UPOV előírásokat kell betartani.
Állami elismerés más hatóságnál
Ha a kérelmezett fajtát a NÉBIH -n kívül más hatósághoz is bejelentették vagy már elismerték.
19. Ország: Az ország rovatba az ország kétbetűs ISO kódját kell beírni.
20. Elismert: Ha a fajta már az adott országban elismert, X-szel kell jelölni.
21. Bejelentés/elismerés dátuma: A 19. pont megjelölése esetén az elismerés dátumát, egyéb
esetben a bejelentés dátumát kell megadni.
22. Fajtanév: Ha a fajta elismerésre került más hatóságnál, a fajta regisztrált neve kerül ebbe a
mezőbe..
23. Nemesítői jelzés: A bejelentett, de még nem elismert fajta nemesítői jelzését kell ideírni..
Fajtaoltalom
Amennyiben a fajta más országban vagy a CPVO által oltalmazott, vagy folyamatban van a
fajtaoltalmi eljárás, akkor az oltalmával kapcsolatos információkat kell itt megadni
24. Ország: Az ország rovatba az ország kétbetűs ISO kódját kell beírni. /CPVO bejelentés
esetén EU jelzést kell alkalmazni/.
25. Végleges: Ha a fajtaoltalom megadása végleges, a kis négyzetben X-szel kell megjelölni.
26. Bejelentés/oltalom dátuma: A 24. pont megjelölése esetén az oltalom megadásának dátumát, egyéb esetben a bejelentés dátumát kell megadni.
27. Fajtanév: A fajta oltalmazott nevét kell itt megadni.
28. Nemesítői jelzés: Az oltalmazásra bejelentett és még nem oltalmazott fajta nemesítői jelzését kell ide írni..
Egyéb információk
29. Egyéb információk: A fajtával kapcsolatos egyéb információ ebbe a mezőrovatba írható
be.
Aláírás
30. Dátum: A kérelem benyújtásának dátuma.

31. Aláírás: A bejelentő vagy a képviselő aláírása. Aláírás nélkül a bejelentés érvénytelen.
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