Tájékoztató a növényfajták állami elismerésével kapcsolatos
jogszabályi változásokat követő növényfajták bejelentési
tevékenységeinek eljárásmenetéről
A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és
forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvényben (a továbbiakban: vetőmagtörvény) a
növénytermesztési hatóság számára megállapított feladatokra a földművelésügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11.
alcíme jelöli ki az eljáró hatóságokat.
Növénytermesztési hatóságként 2017. január 1-jétől a földművelésügyi miniszter, a NÉBIH,
országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal, több megyére kiterjedő
illetékességgel egyes megyeszékhely szerinti járási hivatalok járnak el, az alábbi
feladatmegosztásban.
A növényfajták állami elismerése eljárásban a kiadmányozás rendjét a Földművelésügyi
Minisztérium (továbbiakban FM) Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban:
SzMSz) határozza meg. Számos feladat átadása miatt az FM SZMSZ módosítása
folyamatban van. Ennek elfogadásáig a hatósági döntések meghozatalára kiadmányozó
hiányában nincs mód, így az átmeneti idősszakban a NÉBIH az alábbi eljárásrendet követi.
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban:
40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet] módosítása következetesen átvezeti a 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet előírásait. Ennek megfelelően 2017. január 1-től a földművelésügyi miniszter
dönt az állami elismerés iránti kérelmek befogadásáról.
A fajtabejelentések nyilvántartásba vétele, a fajtafenntartók bejegyzése és az egyedi
szaporítási engedélyek, EU forgalmazási engedélyek kiadása a NÉBIH hatásköréből az FM
hatáskörébe kerülnek át.
Az állami elismeréshez kapcsolódó döntések meghozatala az FM hatásköre lett.
A DUS- és GÉV-vizsgálatokat és az előterjesztés készítést azonban továbbra is a NÉBIH
végzi.
A növényfajták állami elismerésével kapcsolatos eljárások közül 2017. január 1-től a
földművelésügyi miniszter hatáskörébe a következő feladatok tartoznak:
I.

Állami elismerésre történő növényfajta bejelentések fogadása

Az állami elismerésre történő fajtabejelentéshez szükséges űrlapok továbbra is a NÉBIH
honlapján elérhetőek a http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok címen.
Jelenleg ezek NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság fejléccel ellátott űrlapok,
melyek folyamatos cseréje történik.
A fajtabejelentés új eljárásrendje szerint a bejelentéssel kapcsolatos dokumentációt
papíralapon a FM-hoz kell benyújtani, továbbra is ez marad a hivatalos bejelentési
formátum. Az FM Mezőgazdasági Főosztálynak (kapcsolattartó: Szépe Ferenc
főosztályvezető) címzett levelekre kérjük feltüntetni FAJTAREGISZTRÁCIÓS
ÜGYINTÉZÉS, levélküldés címe: 1055. Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Ezzel egyidőben elektronikusan kérjük ugyanezen bejelentési dokumentáció szkennelt
változatát megküldeni a novenyfajtakiserlet@nebih.gov.hu email címre is, amely a
fajtakísérleti osztályok folyamatos munkavégzését tudja biztosítani.

Az állami elismeréshez a következő űrlapokat kell benyújtani:




F401 Bejelentés fajta állami elismerésére/megújítására
F406 Nemesítő személyek bejelentése/módosítása (nem kötelező)
Technikai kérdőív

A bejelentéshez kapcsolódó egyéb adminisztrációs eljárások (módosítás, meghosszabbítás,
visszavonás) dokumentációját is az FM-hez kell megküldeni, a következő űrlapok
segítségével:



F403 Bejelentő módosítás / átadás
F404 Bejelentés visszavonása / Bejelentés szüneteltetése
Új fajtafenntartó bejelentésének fogadásáról határozathozatal, új fajtafenntartók
bejegyzése, a lejárat időpontja előtt a Nemzeti Fajtajegyzékből való törlése

II.


F405 Bejelentés fajtafenntartásról – fajtafenntartó bejelentése/fajtafenntartás
átadása/fajta állami elismerésének hosszabbítása/fajta megszüntetése/ fajtafenntartó
képviselő módosítása
Állami elismerésre bejelentett növényfajta egyedi szaporításának engedélyezése



F409 Egyedi szaporítási engedélykérelem

III.

A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a vetőmagtörvény végrehajtási rendeleteiben a
szükséges módosításokat a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi)
hivatalok megerősítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
rendelet fogja megvalósítani.
A folyamatban levő ügyek esetében az aláírás dátuma szerinti fejléc fog szerepelni a
Határozatokon/Végzéseken. (2016. december 31-e előtt NÉBIH, 2017. január 1-ét követően
FM.)
2017. január 1-től továbbra is a NÉBIH hatáskörében maradnak a következő feladatok:
a) elvégzi, vagy elvégezteti a kísérleti vizsgálatokat az állami elismerésre és növényfajtaoltalomra bejelentett növényfajták vonatkozásában,
b) fajtavizsgálati eredmények alapján előterjesztés készítése a Fajtaminősítő Bizottság
részére,
c) közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése az állami elismerésben részesített
növényfajtákról, Nemzeti Fajtajegyzék vezetése és közzététele,
d) a nyilvántartásban levő adatokat az élelmiszerlánc-felügyeleti információs
rendszerében (VIGOR) kezeli,
e) fajtafenntartás eredményességének ellenőrzése,
f) fajtafenntartók közzététele a Nemzeti Fajtajegyzékben,
g) határon átnyúló szolgáltatásnyújtás bejelentését fogadó hatóság,
h) Fajtaminősítő Bizottságnak javaslat tétele a fajtavizsgálati módszerek jóváhagyására,
i) Fajtaminősítő Bizottságba tagok jelölésére javaslatot tesz,
j) géntechnológiával módosított növényfajtákkal történő kísérletvégzés,
k) tájékoztatási kötelezettségnek eleget tesz (EU CPVO),
l) elvégzi a fajtanév véglegesítéshez kapcsolódó köröztetési feladatokat.

2017. január 1-től a Kormányrendelet nem rendelkezik külön róla, de továbbra is a
NÉBIH-hez kell benyújtani a következő űrlapokat (nem születik határozat-,
végzéshozatal):







T1
Partnerbejelentő (amennyiben az MVH nem regisztrálta)
F402 Fajtanév bejelentése /módosítása
F410 Eredménykérés DUS vizsgálatról – bejelentés DUS vizsgálatra / megszüntetés
/ visszavonás /eredménykérés
F411 EU forgalmazási engedély kérelem – bejelentés / hosszabbítás
F412 VCU vizsgálatra bejelentés / megszüntetés
F413 Eredménykérés DUS vizsgálatról, CPVO vagy egyéb társhatóság részéről –
bejelentés / átadás / visszavonás

