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A szaporítás és forgalmazás feltételei: 

• A fajta forgalmazás törvényes feltétele az EU tagországokban a 
jogszabályokban meghatározott növényfajok listáján a regisztrált  fajta.  

• Az EU belpiacán növénytermesztés céljára (beleértve a kertészeti termesztést 
is) forgalmazni csak minősített, államilag elismert  és az állami elismerés  
alapján Nemzeti Fajtajegyzékeken  és az EU Közös Katalógusán (CC)  regisztrált 
fajtát lehet.  

• Az EU minden tagországa számára kötelezővé teszi a Nemzeti Fajtalista 
elkészítését, (amelyek összessége az EU CC) és annak működtetését. Ezen 
kötelezettségeket az EC 53/2002. és az EC 55/2002. Tanácsi Irányelvek 
tartalmazzák.  
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Magyar Nemzeti Fajtajegyzék 
 

A fajtakísérletek után fajtaelismerésben részesült fajták felkerülnek a 
Nemzeti Fajtajegyzékre (NF) ill. EU Közösségi Katalógusára. 
A magyar Nemzeti Fajtajegyzék évente egyszer jelenik meg, külön a 
szántóföldi, zöldség- és gyógy-, illetve gyümölcs- és szőlő 
növényfajtákról, amelyben a tájfajták is helyet kapnak.  
 
A Európai Unió országaiban megjelenő fajtajegyzékek összessége adja a  
Közösségi Katalógust (Common Catalogue). 
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UPOV 

• UPOV 1961-ben alakult az új fajták egységes 
nemzetközi vizsgálatára, 

      védelmére 

• Jelenleg 73 tagország, közte az EU 2005 óta 

•  Magyarország 1983-ban csatlakozott az UPOV 
Egyezményhez, amelynek tényét az 1983. évi 14. 
számú törvényerejű rendelet tartalmazza , az 1991-
ben módosított egyezmény elfogadását az 56/2002. 
számú országgyűlési határozat tartalmazza, amely 
alapján kiállított csatlakozási okirat 2002. december 1-
én került átadásra az UPOV főtitkára számára.  

 

 

A fajta vizsgálat alapját nemzetközi módszerek , ajánlott 
útmutatók szabályozzák. A nemzeti és EU fajtaregisztráció 
alapját az Új  Növényfajták Oltalmára Létesített Nemzetközi 
Egyezmény, az UPOV irányelvei képezik.  
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Rövidítések  és vizsgálatok 

DUS: Distinctness, Uniformity and Stability – Megkülönböztethetőség, Egyöntetűség és 
Stabilitás. A vizsgálatok az UPOV (TG) Technikai Útmutató és a CPVO (TP) Technikai 
Protokoll által megadott irányelvek alapján történnek. 
 
<A DUS vizsgálatokkal kerül megállapításra az,  
hogy egy „fajta” ténylegesen fajta-e. 
 Különbözik-e minden más fajtától?  
Eléggé egyöntetű? Stabil?> 
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Rövidítések  és vizsgálatok 

GÉV: Gazdasági értékvizsgálatot csak a szántóföldi fajoknál végeznek. A gazdasági 
értékvizsgálatok során mérik a fajtajelölt termőképességét, és más jelentős gazdasági 
tulajdonságát (pl. tenyészidő, beltartalmi mutatók és egyéb gazdasági értékek).  
 
< Többet, jobbat terem-e, mint a már regisztrált fajták? > 
 
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. 
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Szőlő fajtavizsgálatok 

Minimum követelményrendszer 
 

- időtartalma legalább 3 termőév, 
- legalább 2 ökológiailag eltérő termőhely, 
- lehetőleg különböző alanyokon,  
- alany-nemes összeférhetőség 3 alanyfajtán 

Fiziológiai tulajdonságok megállapítása 
 

- termesztési tulajdonságok,  
- termőképesség,  
- termésbiztonság 
- minőséget befolyásoló tulajdonságok,  
- rezisztencia 
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Növényfajta-oltalom, állami elismerés 

 „szabad fajta” fajtaoltalommal nem védett fajta 

  fajtajogosulttal nem rendelkezik, szaporításához nemesítői  

  engedély nem szükséges 

 

 fajtaoltalomban részesített fajta 

  a fajta csak az oltalom jogosultjának az engedélyével 

  szaporítható   

        

 fajtaoltalmat lehet kérni az 

  - tagországonként (pl. Magyarország – Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Németország – 
 Bundessortenamt)  

  - EU teljes területére (CPVO – Angers) 
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CPVO 

• Európai Uniós csatlakozásunk óta Magyarország képviseletében csatlakozáskor az 
OMMI, jelenleg a jogutód a NÉBIH a Közösségi  Növényfajta Hivatal (CPVO)  hivatalos 
fajtavizsgáló intézete. 

• A CPVO az EU szintű növényfajta oltalom adminisztrációjával foglalkozik 1994 óta. 

•  A Hivatal saját kísérleti hálózattal nem rendelkezik, ezért a Tagországok illetékes 
fajtavizsgáló hatóságaival köt szerződést, így a fajtavizsgálatok kapcsán szerződéses 
jogviszonyban állunk. 

• A nemzeti és EU jogszabályok alapján folyamatos jelentési kötelezettségünk van a 
CPVO felé is. 
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Növényfajta-oltalom, állami elismerés  

• Feltétele: 

 - megkülönböztethető 

 - egynemű 

 - állandó 

 - új (oltalom estében)  

 - megfelelő fajtanévvel rendelkezik   

  - nem megtévesztő, 

  - nem összetéveszthető (legalább 2 betű eltérés)  

  - nem állhat kizárólag számjegyekből, 

  - nem tartalmazhat termőhelyi utalást (dűlő, táj, település)   
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Tendenciák a nemesítésben, ill. fajtavizsgálatban: 

Kihívást jelent, hogy a EU katalógusként működik a tagállamok nemzeti listáinak összessége. Ez 
segíti a nyitott fajtahasználatot. Egyúttal viszont nagyszámú fajta forgalmazása előtt nyílik meg a 
lehetőség, amelyek hazai termeszthetőségéről adott esetben nem rendelkezünk kellő tapasztalatokkal.  

A fajtavizsgálat rendszere is nemzetközivé vált az elmúlt évtizedekben. Világszinten az UPOV 
hangolja össze ezt a tevékenységet. Az UPOV egyezményt aláírt tagállamok számára kötelező 
érvényű szabályokat alkot a növényfajták vizsgálatáról.  

A CPVO az EU szinten irányítja az új növényfajták közösségi oltalmazását. Azonban a jogalkotási 
folyamatok révén a CPVO tevékenysége egyre nagyobb kihatással van a nemzeti fajtavizsgálati 
rendszerekre is. Ezeknek a folyamatoknak a tovább haladása várható a következő évtized folyamán is. 
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Eredetmegjelölés -  Növényfajta-oltalom  
Oltalom Eredetmegjelölés 

Földrajzi jelzés 

Növényfajta-oltalom 

Tárgya Földrajzi terület és az ahhoz 

kapcsolódó termék 

 

Növényfajta 

Feltételei OEM: előállítás valamennyi 
szakasza  

OFJ: legalább egy szakasza  a 
lehatárolt földrajzi területen 
történik 

Borok:   

OEM: a szőlő  100% 

 OFJ: a szőlő    85% 

Újdonság 
 
Distinctness             
megkülönböztethetőség 
Uniformity     egyöntetűség  
Stability        állandóság 
 
Bejelenthető fajtanév 
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Eredetmegjelölés 
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Eredetmegjelölés -  Növényfajta-oltalom  
Oltalom Eredetmegjelölés 

Földrajzi jelzés 

Növényfajta-oltalom 

Jogosultja Termelői közösség Bejelentő 

Időtartama Korlátlan A megadástól számított  
 
- 30. naptári év végéig 
szőlők, fák esetében 
 
 - 25. naptári év végéig 
egyéb növények esetében 

Bejelentés FM 

Pálinka: SZTNH 

SZTNH, CPVO 

DUS vizsgálat NÉBIH  
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7 Aszalt szilva szakmai nap                 Budapest, 2017. 04. 21. 


