DUS vizsgálati eredmény alapján további 10 éves
időtartamra többször is meghosszabbítható. Az
EU tagállamokat és Bizottságot tájékoztatni kell
a fajták visszavonásáról, ha azok hosszabbítását
a bejelentő nem kéri. Ezek a fajták egy 2,5éves
kifutási idő után lekerülnek mind a Nemzeti Fajtajegyzékről, mind Közösségi Katalógusról.

FAJTAFENNTARTÁS ELLENŐRZÉSE

A NÉBIH NKI a fajtafenntartást rendszeresen ellenőrzi. Az ellenőrzéskor bekért szaporítóanyagot a
tartós vetőmagtárolóban, ill. a fajtagyűjteményben (vegetatív szaporítású növényeknél) megőrzött tétellel összehasonlítják, annak megállapítására, hogy a fajtafenntartás során az állami
elismerésben részesített fajta megőrizte-e az
eredeti fajtaleírásban szereplő tulajdonságokat.
Az összehasonlító vizsgálatot a NÉBIH Fajtakitermesztő Állomása végzi a hivatalos minősítésben
részesített adott szaporítási fokú vetőmagtételeknél.
Hazai fajtavizsgálatok jelentősége
A gazdasági értékvizsgálatokban szereplő fajtajelöltek a későbbi termesztés ökológiai viszonyai
között kerülnek kipróbálásra. Ezáltal a termelő a
magyarországi körülményekre szelektált fajták
közül választhat. Továbbá a szántóföldi növényfajok közül őszi káposztarepce, őszi búza és kukorica esetében külön kísérleti rendszerekben
teszteljük a már államilag elismert fajtákat is.
Az ezen vizsgálatok alapján kapott eredmények,
melyek elérhetőek a NÉBIH és a VSZT honlapjain, segítséget nyújtanak a termelőknek a sikeres
fajtaválasztáshoz.
Vonatkozó hatályos jogszabályok és szabványok:
2003. évi LII. Törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet a növényfajták állami elismeréséről

2002. évi LI. Törvény az új növényfajták oltalmára
létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991.
március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetéséről.
104/2009. (VIII. 05.) FVM rendelete - a szántóföldi
fajok tájfajtáinak állami elismeréséről
65/2011. (VII. 11.) VM rendelete - a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről
27/2012. (III. 24.) VM rendelete - a gyümölcstájfajták állami elismeréséről, valamint szaporító
anyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről
930/2000/EK (május 4) - fajtaelnevezés
53/2002/EC Tanácsi Irányelv a mezőgazdasági növényfajták közös fajtajegyzékéről.
55/2002/EC Tanácsi Irányelv a zöldségvetőmagok
forgalmazásáról.
11/2002/EC Tanácsi Irányelv a szőlő szaporítóanyagok forgalmazásáról. (68/193/EC)
Bizottság 2003/90/EK irányelve a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes
mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási
intézkedések meghatározásáról
Bizottság 2003/91/EK irányelve a 2002/55/EK
tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a
zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat
elvégzésének minimum követelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról
62/2008/EK (június 20) - tájfajták forgalmazásáról
Oltalomra vonatkozó rendeletek:
2002. évi XXXIX. A törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény
módosításáról: XIII. fejezet a növényfajták oltalmáról
2100/94/EC Tanácsi Rendelet a Közösségi fajtaoltalmi jogokról
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Tájékoztató

Amit a növény fajtaelismerésről tudni kell
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság

Az érvényes jogszabályok értelmében Magyarországon csak állami elismerésben részesített
(regisztrált) növényfajták szaporíthatók és hozhatók forgalomba. A hazánkban regisztrált fajták
az Európai Unió egész területén szaporíthatók és
forgalmazhatók.
A fajtaelismerést a 2003. évi LII törvény és a
40/2004 (IV.7.) FVM rendelet szabályozza, ami az
alábbi növények fajtáira vonatkozik:
• szántóföldi növények
• zöldség- gyógy-, illóolajos és fűszernövények
• gyümölcs (nemes és alany)
• szőlő (nemes és alany)
• dísznövények
• erdészeti növények
A NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága végzi a fajtaelismeréshez szükséges vizsgálatokat melynek szakaszai a következők:
1. bejelentés a Földművelésügyi Miniszterhez
2. vizsgálatok (DUS, GÉV)
3. állami elismerés közzététele
4. állami elismerésének meghosszabbítása
5. fajtafenntartás ellenőrzése

BEJELENTÉS

Ehhez szükséges a bejelentő (nemesítő vagy cég,
ill. cég képviselő) által kitöltött bejelentőlap és a
fajonkénti technikai kérdőív (TQ), melyet a Földművelésügyi Minisztériumba kell megküldeni.
A fajta bejelenthető nemesítői jelzéssel, ill. fajtanévvel is. A fajtanévadás feltételeit a 930/2000/
EK (május 4.) jogszabály határozza meg. A bejelentés tényét és a kiválasztott fajtanevet az EU
tagállamaiba és a CPVO felé is el kell küldeni.
Amennyiben az adott névvel kapcsolatban kifogás érkezik, úgy új nevet kell választani.

VIZSGÁLATOK (DUS, GÉV)

DUS
A DUS (Distinctness, Uniformity, Stability) vizsgálat minden szántóföldi, kertészeti és erdészeti
fajnál kötelező. A vizsgálatok az UPOV (TG) Technikai Útmutató és a CPVO (TP) Technikai Proto-

koll által megadott irányelvek alapján történnek.
Elsődlegesen a CPVO Technikai Protokollját kell
alkalmazni azon fajoknál, amiből van, de a legtöbb fajból csak az UPOV Technikai Útmutatója
áll rendelkezésre A vonatkozó nemzetközi útmutatók hiányában a Nemzeti Irányelvek használhatók. Az UPOV-nak (Új Növényfajták Védelmének
Nemzetközi Szervezete) 71 tagországa van, feladata a növényfajtaoltalom hatékony rendszerének kidolgozása és fejlesztése. A CPVO (Közösségi Növényfajta Hivatal) tagjai az EU tagországai
és feladata az európai fajtaoltalom biztosítása.
A DUS vizsgálatok során a fajtajelöltnek minden
más közismert fajtától egyértelműen és világosan megkülönböztethetőnek, egyöntetűnek és
állandónak kell lennie. A vizsgálatok egy ill. két
kísérleti helyen kerülnek beállításra. A vizsgálat ideje maggal szaporított növények esetében
minimum két egybehangzó termesztési ciklus,
gyümölcsnél és szőlőnél a termőre fordulást
követő két év. A kísérletek értékelése morfológiai fajtabélyegek alapján történik, amit egyes
növényfajok esetében beltartalmi, genetikai és
rezisztencia vizsgálatok egészítenek ki. Szőlőfajtáknál a DUS vizsgálaton kívül, az alaktani, fiziológiai jellemzők alapján végzett vizsgálat szerint
történik a minősítés. Szőlőklónok esetében a
megkülönböztethetőség helyett azt kell vizsgálni,
hogy a klón a fenotípusos bélyegek (DUS vizsgálat) alapján megfelel-e az adott fajtának. Tájfajták
esetében a megkülönböztethetőség, egyöntetűség és állandóság követelményeinek megfeleléséről a bejelentőnek kell nyilatkoznia, mivel a
hivatal nem folytat DUS vizsgálatot. Szántóföldi
növényfajok bejelentése esetén a tájfajta DUS
vizsgálata a NÉBIH hálózatán belül kerülne beállításra. A tájfajtáknak az UPOV ill. nemzeti irányelvek technikai kérdőíveiben (TQ) meghatározott
tulajdonságokra kell megfelelnie.
GÉV
Gazdasági értékvizsgálatot csak a szántóföldi
fajoknál végeznek. A gazdasági értékvizsgálatok során mérik a fajtajelölt termőképességét,

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

és más jelentős gazdasági tulajdonságát (pl. tenyészidő, szárszilárdság, beltartalmi mutatók
és egyéb gazdasági értékek). A fajtajelölt nem
rendelkezhet a termesztés és hasznosítás szempontjából jelentős kockázatokat magában hordozó hátrányos tulajdonsággal (kórtani probléma,
stressz érzékenység, kifagyás, stb.). A vizsgálatokat legalább négy-nyolc kísérleti helyen állítják be
2-3 éven keresztül, majd értékelik a Fajtaminősítő
Bizottság által elfogadott metodikai előírás alapján. A kísérletek értékelése részben a kísérleti
parcellákon mérésekkel, részben laboratóriumi
vizsgálatokkal történik. Mind a DUS, mind a gazdasági értékvizsgálatok esetében a fajtakísérletek
tervezéséről, végrehajtásáról és kiértékeléséről
felvételezési dokumentáció készül. A kísérletek
útmutató alapján kerülnek beállításra és a felvételezett értékeket megfigyelő lapokon jegyzik
fel. Csak az előírt jellegű és számú ellenőrzés és
vizsgálat során megfelelő eredményeket mutató
fajtajelöltek kaphatnak fajtaelismerésre előterjesztési javaslatot. A kísérletek elbírálása a termesztési ciklus során folyamatos, mind a DUS,
mind a GÉV kísérleteknél és amennyiben a kísérletekhez előírt feltételek nem teljesültek, a kísérletet kizárják a folyamatból.

ÁLLAMI ELISMERÉS

A kísérletek statisztikai értékelése a mért adatok számítógépre vitelével és adatellenőrzéssel
kezdődik. Átlag- és szórásszámítás, különböző
alapszámítások és transzformálás után kiszámítják a küszöbértékeket, és a megkülönböztethetetlen párokat azonosítják. DUS vizsgálatoknál a
mért tulajdonságoknál használható a statisztikai
értékelés, míg GÉV-nél a terméseredmények értékelésénél. A fajtajelölt fajtaelismerésre történő
előterjesztésénél csak az a fajta kaphat állami
elismerést, amely megfelel a DUS előírásoknak.
A GÉV vizsgálatra is kötelezett szántóföldi növényeknél az előterjesztés tartalmaz egy szöveges
előterjesztést, a döntési táblázatokat, az évenkénti és az összevont kísérleti eredménytáblákat.
A Fajtaminősítő Bizottsági ülésre a témavezető

elkészíti a fajta pozitív/negatív előterjesztését,
melynek feltételei a DUS vizsgálatok megfelelő
eredménye és a gazdasági értékvizsgálati eredmények megléte. Ezek alapján hozza meg döntését a Fajtaminősítő Bizottság a fajtajelöltről.
Pozitív döntés esetén a fajta állami elismeréséről
szóló határozatot és oklevelet a földművelésügyi
miniszter adja ki. Az EU tagállamokat és a Bizottságot is tájékoztatni kell új fajtajelöltek állami elismeréséről.
Fajtalisták
A fajtakísérletek után fajtaelismerésben részesült
fajták felkerülnek a Nemzeti Fajtajegyzékre (NF)
ill. EU Közösségi Katalógusára (CC). Az Európai
Unió országaiban megjelenő fajtajegyzékek ös�szessége adja a Közösségi Katalógust (Common
Catalogue). A Nemzeti Fajtajegyzékben a bejelentő, a képviselő és a fajtafenntartó is szerepel,
míg a Közösségi Katalógusban csak a fajtafenntartó, mivel ő az, aki a fajtáért felel. A magyar
Nemzeti Fajtajegyzék évente egyszer (május
hónapban) jelenik meg külön a szántóföldi, zöldség- és gyógy-, illetve gyümölcs- és szőlő növényfajtákról, amelyben a tájfajták is helyet kapnak.
Jogszabály módosítás szerint 2013-tól a Nemzeti
Fajtajegyzékre kerülnek a hivatalosan elismert,
leírással rendelkező gyümölcsfajták is. A Nemzeti
Fajtajegyzék tartalmazza a szántóföldi, zöldség és
gyümölcstermő növények tájfajtáit is. A Nemzeti
Fajtajegyzékeken és a NÉBIH honlapján megtalálható 7 termesztési csoportban közel négyezer
regisztrált fajta szerepel, melyeknek csaknem fele
magyar nemesítésű.

ÁLLAMI ELISMERÉS
MEGHOSSZABBÍTÁSA

Az állami elismerés időtartama szőlő-, gyümölcsés erdészeti fajták ill. fás szárú dísznövények
esetében a megadástól számított 20. év végéig,
szántóföldi, zöldség- és gyógynövény, lágyszárú
dísznövény fajták esetében a megadástól számított 10. év végéig tart, amely a bejelentő kérelmére egy kísérleti évben lefolytatott pozitív

