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Fajtajelölt visszavonása/vizsgálat szüneteltetése űrlap kitöltéséhez

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal /NÉBIH/ Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság Vetőmagfelügyeleti és Fajtakísérleti Információs Rendszerének /VIGOR/ "F404 – Fajtajelölt visszavonása/vizsgálat szüneteltetése” űrlap szolgál az állami elismerésre bejelentett
fajtajelölt vagy szőlő klón további vizsgálatának megszüntetésére, valamint az évelő és fás
növények kivételével a bejelentett fajtajelölt vizsgálatának szüneteltetésére.
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 az 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 a Nemzeti Éleliszerlánc-biztonsági Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának címére kell eljuttatni. (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.)
Tevékenység
1. Tevékenység: Egyszerre csak egy tevékenység választható. Kitöltése kötelező. A visszavonást akkor kell megjelölni, ha az állami elismerésre bejelentett fajta további vizsgálatát
a bejelentő nem kéri. A vizsgálat szüneteltetését akkor kell megjelölni, ha az egyéves növényfaj esetén legfeljebb 1 évi vizsgálati szüneteltetését kérik.
Bejelentő azonosítása
2. Bejelentő azonosítója: A bejelentő azonosítóját vagy kódját kell megadni. Közülük bármelyik megadható, az egyik megadása azonban kötelező. A kód a NÉBIH által megadott
korábbi nyilvántartási számmal azonos, amely a Nemzeti Fajtajegyzék név- és címjegyzékében található meg.
3. Bejelentő neve, címe: Ebbe a mezőbe a bejelentő nevét és címét kell megadni. Az adatok
megadása ellenőrzés céljából kötelező
Képviselő azonosítása
4. Képviselő azonosítója: Amennyiben a fajtának van képviselője, úgy azt is meg kell adni.
A képviselő azonosítása, azonosító száma vagy kódja alapján történik. Közülük bármelyik
megadható, az egyik megadása azonban kötelező. A kód a NÉBIH által megadott korábbi nyilvántartási számmal azonos, amely a Nemzeti Fajtajegyzék név- és címjegyzékében
található meg.
5. Képviselő neve, címe: Ebbe a mezőbe a bejelentő nevét és címét kell megadni. Az adatok
megadása ellenőrzés céljából kötelező.
Fajtajelölt/Szőlő klón azonosítása
6. Rendszertani egység azonosítója: A rendszertani egység azonosítására annak azonosítója
vagy gyorskódja, illetve UPOV kódja szolgál. Bármelyik azonosító megadható, az egyik
megadása azonban kötelező. A rendszertani egység azonosítóját vagy kódját a NÉBIH
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számítógépes nyilvántartási rendszere adja meg, amely a NÉBIH honlapján megtalálható.
7. Botanikai és magyar név: A NÉBIH-nél használt nevezéktan vagy az UPOV kódszótár
szerint kell beírni. A kódszótár a NÉBIH honlapján megtalálható. Kitöltése kötelező.
8. Fajtakód: A nyilvántartási rendszer által adott kód. Kitöltése kötelező
9. A fajta NÉBIH nyilvántartási száma: A nyilvántartási rendszer által adott kód. Amennyiben a fajta rendelkezik ilyen azonosítóval, akkor kitöltése kötelező.
10. A fajta nemesítői jelzése: A bejelentőíven megadott nemesítői jelzést, kódot kell beírni.
11. Regisztrált/elfogadott fajtanév: Ha a fajta már regisztrált, akkor a regisztrált fajtanevet kell
megadni. Ha a fajta még nem regisztrált, de már van elfogadott neve, akkor azt kell beírni.
12. Szőlő klón azonosítója: Szőlő klón esetén töltendő ki. A nyilvántartási rendszer által adott
szám.
13. Szőlő klón neve: A szőlő klón javasolt végleges nevét vagy a regisztrált nevét kell megadni.
Szüneteltetés
14. Kísérlet éve: Itt a szüneteltetés évét kell megadni Azoknál a fajoknál, ahol a termesztési
időszak nem esik egybe a naptári évvel, ott a vizsgálat befejezésének vagy betakarításának
évét értjük, amely időszakban a vizsgálatot szüneteltetni kívánja (pl.: őszi búza)
Bejelentő vagy képviselő aláírása
15. Dátum: A kérelem benyújtásának dátuma.
16. Regisztrált bejelentő vagy képviselő aláírása: A regisztrált bejelentő/képviselő írja alá. Az
aláírás kötelező.
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