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F 413 Eredménykérés DUS vizsgálatról CPVO vagy egyéb társhatóság részéről
Ezt az adatlapot az illetékes témavezetőnek kell kitölteni, ugyanis a CPVO és a társhatóságok
a CPVO által vagy az UPOV által rendszeresített nyomtatványon rendelnek meg DUS vizsgálatot vagy kérnek meg DUS vizsgálati eredményt.
Tevékenység
1. Tevékenység: A tevékenységek közül egyidejűleg csak egy jelölhető meg.
A bejelentés DUS vizsgálatra tevékenységet akkor kell megjelölni, ha a társhatóság a fajtajelölt DUS vizsgálatát a NÉBIH-hel végezteti el.
A vizsgálati eredmény kérése tevékenységet akkor kell megjelölni, ha a NÉBIH a fajtajelölt DUS vizsgálatot már egyéb célból elvégezte vagy a vizsgálat folyamatban van.
A DUS vizsgálat visszavonása tevékenységet akkor kell megjelölni, ha a megrendelt DUS
vizsgálatot a partner nem kívánja tovább végeztetni.
Az eredménykérés visszavonás tevékenységet akkor kell megjelölni, ha a korábban megrendelt és még nem teljesített eredménykérést a partner visszavonja.
Eredménykérő lap
2. A kérelmező hatóság azonosítója: A kérelmező hatóság azonosítóját vagy kódját kell
megadni. Kitöltése kötelező.
3. A kérelmező hatóság neve, címe: A kérelmező társhatóság vagy a CPVO neve, címe. Az
adatok megadása ellenőrzés céljából kötelező.
4. A kérelmező hatóság referenciaszáma: A társhatóság által a fajta vagy szőlőklón oltalom
illetve állami elismerésének ügyében adott referenciaszáma. Kitöltése kötelező.
5. A kérelmező országban a bejelentés dátuma: A CPVO-hoz, illetve a kérelmező társhatósághoz történt bejelentés dátuma. Kitöltése kötelező.
6. Bejelentő azonosítója: Annak a bejelentőnek a kódja vagy azonosítója, aki a CPVO-nál
vagy a társhatóságnál a fajta bejelentését kérelmezi. A két azonosító közül bármelyik
megadható, egy azonosító megadása kötelező. A vizsgálatkérő azonosítóját a NÉBIH
számítógépes rendszere adja meg. Amennyiben a vizsgálatkérőnek még nincsen ilyen azonosítója vagy kódja, akkor a VIGOR partnerkarbantartási funkciója segítségével fel kell
vinni a regisztrált partnerek közé.
7. A bejelentő neve, címe a kérelmező országban: A bejelentő nevét és címét kell megadni.
Az adatok megadása ellenőrzés céljából kötelező.
8. Rendszertani egység azonosítója: A rendszertani egység magyar azonosítóját vagy kódját
vagy az UPOV kódját kell megadni. Legalább egy azonosító megadása kötelező.
9. Botanikai és magyar név: A botanikai nevet az UPOV kódszótár alapján kell megadni.
10. Fajtakód: A nyilvántartási rendszer által adott kód.
11. A fajta NÉBIH nyilvántartási száma: A nyilvántartó által adott szám.
12. A fajta nemesítői jelzése. A fajta nemesítői jelzését/kódját kell beírni.
13. Regisztrált/elfogadott fajtanév: Ha a kérelmezett fajta regisztrált, akkor a regisztrált fajtanevet kell megadni. Ha még nem regisztrált, de már van elfogadott neve, akkor azt kell
beírni.
14. Országkód: Magyarországon nem elismert fajták esetén azt az országot kell megadni,
amely országban a regisztrált/elfogadott fajtanevet először regisztrálták/elfogadták.
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15. Nemesítő név, cím: A kérelemben megadott nemesítő nevét és címét kell beírni.
16. Vizsgálat célja: A kérelemben megadott vizsgálati célt/célokat kell megjelölni.
DUS vizsgálati kérelem azonosítása visszavonás esetén
17. DUS vizsgálati kérelem azonosítója: Azonos az eredeti kérelem azonosítójával.
Állami elismerés más hatóságnál
Ha a kérelmezett fajtát a kérelmező társhatóságon kívül más hatósághoz is bejelentették vagy
már elismerték.
18. Ország: Azt az országot kell jelölni, ahová a bejelentés történt.
19. Elismert: Ha a fajta már ebben az országban elismert, X-el kell jelölni.
20. Bejelentés/elismerés dátuma: A bejelentés, illetve az elismert fajtánál az elismerés dátumát kell megadni.
21. Fajtanév: Ha a fajta elismerésre került más hatóságnál, a fajta regisztrált neve kerül ebbe a
mezőbe.
22. Nemesítői jelzés: A bejelentett, de még nem elismert fajta nemesítői jelzését kell beírni.
Kérelmező hatóság aláírása
Ezt nem a hatóság tölti ki, hanem a témavezető.
23. A kitöltés dátuma:
24. Kérelmező hatóság aláírása: A témavezető írja alá.
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